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WOORD VOORAF  
 
WV.1 De eerste versie van deze norm is in de periode 1993-1995 door de ICA Ad Hoc 

Commission on Descriptive Standards (ICA/DDS) ontwikkeld. De ICA publiceerde de 
norm in 1996. Op het Internationaal Archiefcongres van de ICA in Beijing (China) in 
1996 werd ICA/DDS een permanente commissie. Het huidige Committee on 
Descriptive Standards (ICA/CDS) nam de herziening van ISAAR(CPF) op zich als zijn 
voornaamste programmapunt voor de periode 2000-2004.  

 
WV.2 Deze tweede uitgave van ISAAR(CPF) is het resultaat van een vijfjaarlijkse herziening  

waartoe het ICA Committee on Descriptive Standards had besloten. Eind 2000 werd de 
internationale archiefgemeenschap uitgenodigd commentaar voor de herziening in te 
dienen. Dat gebeurde door alle instellingen en verenigingen die lid waren van de ICA aan 
te schrijven, alsook een aantal relevante onderdelen van de ICA en andere verwante 
internationale organisaties. De uitnodiging werd ook per e-mail op de ICA-lijst en andere 
relevante e-mail discussielijsten geplaatst. De sluitingsdatum voor het indienen van 
commentaar  was gesteld op 31 juli 2001 zodat de herziening tijdens de plenaire 
vergadering van de commissie in Brussel op 3-6 oktober 2001 kon starten. 

 
WV.3 In augustus 2001 had het secretariaat van ICA/CDS achttien reacties van nationale 

commissies, organisaties en individuele personen ontvangen. De commentaren werden 
samengebracht in een compendium, dat voorafgaand aan de plenaire bijeenkomst in 
Brussel naar alle commissieleden werd verstuurd. 

 
WV.4 De plenaire bijeenkomst in Brussel van het ICA/CDS nam de ingediende commentaren 

in overweging en nam een aantal besluiten over de te maken aanpassingen. Vervolgens 
werd een eerste ontwerp van de herziene ISAAR(CPF) opgesteld in overeenstemming 
met de in Brussel genomen besluiten. Dit ontwerp werd verspreid onder de leden van de 
commissie en verder verfijnd tijdens de plenaire bijeenkomsten van de commissie in 
Madrid in juni 2002 en Rio de Janeiro in november 2002. Het ontwerp werd in januari 
2003 op de ICA/CDS website gepubliceerd. Aansluitend werd de internationale 
archiefgemeenschap uitgenodigd commentaar te leveren op de voorgestelde herziene 
norm, met 15 juli 2003 als sluitingsdatum voor het indienen van commentaar. Deze 
commentaren werden besproken tijdens de plenaire bijeenkomst van de commissie in 
Canberra, Australië in oktober 2003. Daar werd een definitieve versie van de norm 
goedgekeurd, die vervolgens als publicatie werd gepresenteerd op het ICA Congres van 
2004 in Wenen.  

 
WV.5 De tweede uitgave van ISAAR(CPF) biedt een uitgebreide en opnieuw gestructureerde 

versie van de eerste uitgave (1996) van de norm. Die uitgave bevatte drie velden, Authority 
Control, Information en Notes. De huidige uitgave bevat vier velden: Identiteit (vergelijkbaar 
met het voormalige veld Authority Control), Beschrijving (vergelijkbaar met het voormalige 
veld Information), Relaties, en Beheer (vergelijkbaar met het voormalige veld Notes). De 
twee laatste velden zijn wezenlijk nieuwe aanvullingen op de norm, hoewel er enige 
ruimte was voor het documenteren van relaties in element 2.3.8. van de eerste uitgave. 
De elementen en regels in de vier nieuwe velden zijn gestructureerd en opgesteld met de 
bedoeling bij te dragen aan een helder begrip en een betere toepassing in de praktijk van 
de concepten voor het documenteren van de context van archieven. Bovendien bevat 
deze uitgave een paragraaf die beschrijft hoe archivistische geautoriseerde beschrijvingen 
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te koppelen zijn aan archiefmateriaal en andere bronnen, waaronder archivistische 
beschrijvingen conform ISAD(G). 
Uit de commentaren van de professionele gemeenschap, tijdens de herziening ontvangen, 
bleek een behoefte aan meer duidelijkheid en een betere toelichting dan de uitgave van 
1996 gaf. De commissie hoopt dat deze nieuwe uitgave een antwoord geeft op het 
merendeel van de praktische en conceptuele vraagstukken van beroepsbeoefenaars, die 
proberen conform ISAAR(CPF) archivistische systemen voor het gebruik van 
geautoriseerde gegevens te ontwikkelen. 
 
Een concordantie tussen de beschrijvingselementen van de eerste en tweede uitgave van 
de norm is opgenomen in Appendix A.  

 
Hieronder volgen de namen van de leden van het ICA Committee on Descriptive 
standards die tijdens de periode 2000-2004 de herziening uitvoerden.  
 
Nils Brübach (Duitsland) 
Herman Coppens (België) 
Adrian Cunningham (Australië) Projectdirecteur en secretaris, 2002-2004 
Blanca Desantes Fernández (Spanje) 
Vito Manoel Marques da Fonseca (Brazilië) 
Michael Fox (VS) 
Bruno Galland (Frankrijk) 
Kent Haworth (Canada) Projectdirecteur en secretaris, 2000-2002 
Juan Manuel Herrera (Mexico), 2002-2003 
Gavan McCarthy (Australië), 2002- 
Per Gunnar Ottosson (Zweden) 
Lydia Reid (VS) 
Dick Sargent (Verenigd Koninkrijk) 
Claire Sibille (Frankrijk), 2003- 
Hugo Stibbe (Canada) Interim Projectdirecteur en secretaris, juni 2002  
Yolia Tortolero (Mexico), 2003- 
Stefano Vitali (Italië) voorzitter 
 
Het ICA Committee on Descriptive Standards (ICA/CDS) dankt ten zeerste de volgende 
instellingen voor de ondersteuning van zijn plenaire bijeenkomsten: 
 
Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de Provinciën (Brussel, België) 
 
Ministerio de Cultura. Subdirección General de los Archivos Estatales (Spanje) 
 
Arquivo Nacional (Brazilië) 
 
National Archives of Australia 
 
UNESCO  
 
Zonder hun substantiële bijdragen, zowel financieel, facilitair als logistiek, aan de 
organisatie van de vergaderingen, zou de herziening van deze norm niet mogelijk geweest 
zijn.  
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1. BEREIK EN DOELSTELLING 
 
1.1 Deze norm verschaft richtlijnen voor het maken van archivistische geautoriseerde 

beschrijvingen van entiteiten (organisaties, personen en families) betrokken bij de 
vorming en het beheer van archieven. 

 
1.2 Archivistische geautoriseerde beschrijvingen kunnen worden gebruikt:  

a. om een organisatie, persoon of familie als eenheid binnen een archivistisch 
beschrijvingssysteem te beschrijven; en/of 

b. om de creatie en het gebruik van ontsluitingstermen in archivistische beschrijvingen 
te regelen; 

c. om de relaties te documenteren tussen verschillende archiefvormers en tussen deze 
entiteiten en de archieven die zij gevormd hebben en/of andere bronnen over of van 
hen. 

 
1.3 Het beschrijven van archiefvormers is een wezenlijke taak van archivarissen, ongeacht of 

de beschrijvingen zich in papieren of digitale systemen bevinden. Dit vereist een volledige 
en geactualiseerde documentatie van de context van archiefvorming en -gebruik, vooral 
van de herkomst van de archieven.  

 
1.4 De parallelnorm van dit document, ISAD(G): Algemene Internationale Norm voor 

Archivistisch Beschrijven, voorziet in het opnemen van contextgegevens in archivistische 
beschrijvingen op elk mogelijk niveau. ISAD(G) onderkent ook de mogelijkheid om 
contextgegevens afzonderlijk vast te leggen en te onderhouden, en om deze 
contextgegevens te koppelen aan de andere gegevenselementen gebruikt om archieven te 
beschrijven.  

 
1.5 Er zijn meerdere argumenten waarom het afzonderlijk vastleggen en onderhouden van 

dit type contextgegevens een essentieel onderdeel van het archivistisch beschrijven is. 
Deze werkwijze maakt het mogelijk om beschrijvingen van archiefvormers en 
contextgegevens te koppelen aan beschrijvingen van archiefstukken van diezelfde 
archiefvormer(s) die mogelijk in verschillende archiefbewaarplaatsen berusten, alsmede ze 
te koppelen aan beschrijvingen van andere bronnen zoals bibliotheekmateriaal en 
museumobjecten die met de entiteit verband houden. Zulke relaties bevorderen de 
uitvoering van het archiefbeheer en ondersteunen het onderzoek.  

 
1.6 Archiefbewaarplaatsen die archiefstukken van eenzelfde bron beheren, kunnen de 

contextgegevens over deze bron eenvoudiger delen of ernaar verwijzen als die op een 
gestandaardiseerde manier zijn beheerd. Zo’n standaardisatie is vooral van belang in een 
internationale context aangezien het delen of koppelen van contextgegevens over 
nationale grenzen heen kan gaan. Het multinationale karakter van archivering, zowel nu 
als in het verleden, vormt een stimulans tot internationale standaardisatie die dan weer de 
uitwisseling van contextgegevens zal bevorderen. Processen zoals kolonisatie, immigratie 
en handel hebben bijvoorbeeld bijgedragen aan het multinationale karakter van 
archivering.  

 
1.7 Deze norm stimuleert de creatie van consistente, geschikte en duidelijke beschrijvingen 

van archiefvormende organisaties, personen en families, met als doel het 
gemeenschappelijk gebruik van archivistische geautoriseerde beschrijvingen te 
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bevorderen. Hij moet worden gebruikt in combinatie met bestaande nationale normen of 
als basis voor de ontwikkeling van nationale normen.  

 
1.8 Archivistische geautoriseerde beschrijvingen zijn vergelijkbaar met bibliografische 

geautoriseerde beschrijvingen aangezien beide de creatie van gestandaardiseerde 
ontsluitingstermen horen te ondersteunen. De naam van de archiefvormer van de 
beschrijvingseenheid is één van de belangrijkste ontsluitingstermen. Ontsluitingstermen 
kunnen kwalificaties meekrijgen die essentieel worden geacht om de identiteit van de 
benoemde entiteit te verhelderen, zodat een nauwkeurig onderscheid kan worden 
gemaakt tussen verschillende entiteiten met een gelijke of gelijkende naam.  

 
1.9 Archivistische geautoriseerde beschrijvingen moeten echter aan meer eisen voldoen dan 

bibliografische. Deze aanvullende eisen komen voort uit het belang dat men in 
archivistische beschrijvingssystemen hecht aan het documenteren van archiefvormers en 
de context van archiefvorming. Archivistische geautoriseerde beschrijvingen gaan dus 
veel verder en zullen gewoonlijk meer gegevens bevatten dan bibliografische.  

 
1.10 Het belangrijkste doel van deze norm is dus om algemene richtlijnen te verschaffen voor 

de standaardisatie van archivistische beschrijvingen van archiefvormers en de context van 
archiefvorming, die het volgende mogelijk maken: 
- het raadplegen van archieven, gebruik makend van beschrijvingen van de context van 
archiefvorming, die zijn gekoppeld aan de beschrijvingen van vaak verschillende en 
fysiek verspreid liggende archiefstukken; 

- de context waarin archieven zijn ontstaan en gebruikt te begrijpen zodat de gebruiker 
inzicht verwerft in de betekenis en het belang van die archieven; 

- een nauwkeurige identificatie van archiefvormers, met inbegrip van beschrijvingen 
van de relaties tussen verschillende entiteiten, met name het documenteren van 
administratieve veranderingen binnen organisaties of veranderingen in de 
persoonlijke omstandigheden van individuen en families; en 

- de uitwisseling van die beschrijvingen tussen instellingen, systemen en/of netwerken. 
 
1.11 Een archivistische geautoriseerde beschrijving opgesteld volgens deze norm, kan ook 

worden gebruikt om de naam en identiteit van een organisatie, persoon of familie te 
beheren in een ontsluitingsterm die verbonden is met de archivistische 
beschrijvingseenheid.  
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2. VERWANTE NORMEN EN RICHTLIJNEN  
 
 

NB. Deze lijst bevat gegevens over relevante normen zoals deze bestonden ten tijde van de 
afronding van de 2de uitgave van ISAAR(CPF) eind 2003. Toekomstige lezers wordt 
aangeraden naar de meest recente versie van iedere norm te verwijzen.  
 
ISAD(G) – Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, Antwerpen / 
Leuven / Amsterdam, 2004, vertaling van General International Standard Archival 
Description, 2nd ed., Madrid: International Council on Archives, 2000. 
 
ISO 639-2 - Codes for the representation of names of languages, Alpha-3 code, Geneva: 
International Standards Organization, 1998. 
 
ISO 690 - Documentation - Bibliographic references - Content, form and structure, Geneva: 
International Standards Organization, 1987. 
 
ISO 690-2 - Documentation - Bibliographic references – Electronic documents or parts 
thereof, Geneva: International Standards Organization, 1992. 
 
ISO 999 - Information and documentation - Guidelines for the content, organization and 
presentation of indexes, Geneva: International Standards Organization, 1996. 
 
ISO 2788 - Documentation - Guidelines for the establishment and development of 
monolingual thesauri, Geneva: International Standards Organization, 1986. 
 
ISO 3166 - Codes for the representation of names of countries, Geneva: International 
Standards Organization, 1997. 
 
ISO 5963 - Documentation - Methods for examining documents, determining their subjects, 
and selecting indexing terms, Geneva: International Standards Organization, 1985. 
 
ISO 5964 - Documentation - Guidelines for the establishment and development of 
multilingual thesauri, Geneva: International Standards Organization, 1985. 
 
ISO 8601 - Data elements and interchange formats - Information interchange - 
Representation of dates and times, 2nd ed., Geneva: International Standards Organization, 
2000. 
 
ISO 15489 - Information and documentation - Records management, parts 1 and 2, Geneva: 
International Standards Organization, 2001. 
 
ISO 15511 – Information and documentation – International standard identifier for libraries 
and related organizations, Geneva: International Standards Organization, 2003. 
 
ISO 15924 - Codes for the representation of names of scripts, Geneva: International 
Standards Organization, 2003. 
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Guidelines for Authority Records and References / revised by the International Federation 
of Library Associations Working Group on GARE revision, 2nd ed., München: K.G. Saur, 
2001 (UBCIM Publications New series, vol. 23). 
 
Mandatory data elements for internationally shared resource authority records: report of the 
IFLA UBCIM Working group on Minimal Level Authority Records and ISADN, 1998 
<http://www.ifla.org/VI/3/p1996-2/mlar.htm> (known as "MLAR"). 
 
Form and Structure of Corporate Headings: Recommendations of the Working Group on 
Corporate Headings. Approved by the Standing Committees of the IFLA Section on 
Cataloguing and the IFLA Section on Official Publications, 1980. (updated in International 
Cataloguing and Bibliographic Control in 1992). 
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3. VERKLARENDE LIJST VAN TERMEN EN DEFINITIES 
 
 
De hierna volgende verklarende woordenlijst vormt een integraal onderdeel van deze norm. De 
termen zijn gedefinieerd binnen de context van de regels. 
 
Archiefstuk (record). Vastgelegde informatie ongeacht vorm of medium, opgemaakt of 

ontvangen en beheerd door een organisatie of persoon in de uitvoering van handelen. 
 
Archiefvormer (creator). Elke entiteit (organisatie, familie of persoon) die archiefstukken heeft 

gevormd, bijeengebracht en beheerd bij de uitoefening van persoonlijke of 
organisatiegebonden activiteiten. 

 
Archivistische beschrijving (archival description). Het maken van een nauwkeurige representatie 

van een beschrijvingseenheid en, indien aanwezig, de samenstellende delen waaruit die 
eenheid bestaat, door het opnemen, analyseren, rangschikken en vastleggen van 
informatie die dient tot identificatie, beheer, lokalisatie en verklaring van archiefmateriaal, 
en van de context en de archiefsystemen waaruit het materiaal is voortgekomen. 
Deze term beschrijft ook de producten van het proces. 

 
Geautoriseerde beschrijving (authority record). De geautoriseerde naam gecombineerd met 

andere gegevenselementen die de bewuste entiteit identificeren en beschrijven en 
eventueel verwijzen naar andere gerelateerde geautoriseerde beschrijvingen. 

 
Herkomst (provenance). De relaties tussen archiefstukken en de organisaties of personen die ze 

hebben gevormd, bijeengebracht en/of beheerd en gebruikt bij de uitvoering van 
persoonlijke of gemeenschappelijke activiteiten. 

 
Kwalificatie (qualifier). Een gegeven toegevoegd aan een beschrijvingselement ten behoeve van 

identificatie, begrip en/of gebruik van de geautoriseerde beschrijving . 
 
Ontsluitingsterm (access point). Een naam, term, trefwoord, zin of code die kan worden gebruikt 

om archivistische beschrijvingen, inclusief geautoriseerde beschrijvingen, te zoeken, te 
identificeren en te lokaliseren. 

 
Organisatie (corporate body). Een samenwerkingsverband of groep van personen, geïdentificeerd 

door een specifieke naam en handelend of in staat te handelen als een eenheid. Ook 
gebruikt voor een individu dat handelt namens een organisatie. 
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4. OPBOUW EN GEBRUIK VAN DE NORM 
 
 
4.1 Deze norm bepaalt welke soort gegevens kunnen worden opgenomen in een 

archivistische geautoriseerde beschrijving. Hij verschaft richtlijnen voor het opnemen van 
dergelijke beschrijvingen in een archivistisch beschrijvingssysteem. De inhoud van de 
gegevenselementen in een geautoriseerde beschrijving zal worden vastgesteld volgens de 
afspraken en regels van de instantie die haar opstelt. 

 
4.2 Deze norm bestaat uit gegevenselementen, ieder element bestaat uit: 

a. de naam van het beschrijvingselement; 
b. een formulering van het doel van het beschrijvingselement; 
c. een formulering van de regel (of regels) die op het element van toepassing zijn; en 
d. waar relevant, voorbeelden die de toepassing van de regel illustreren. 

 
4.3 De paragrafen zijn enkel genummerd om ze te kunnen citeren. Deze nummers moet men 

niet gebruiken om beschrijvingselementen aan te duiden of om de volgorde of structuur 
van de beschrijvingen voor te schrijven.  

 
4.4 De beschrijvingselementen voor een archivistische geautoriseerde beschrijving zijn 

ingedeeld in vier velden:  
1. Identiteit  

(met de gegevens die de beschreven entiteit op een unieke wijze identificeren en de 
gestandaardiseerde ontsluitingstermen voor de geautoriseerde beschrijving 
definiëren) 

2. Beschrijving 
(met relevante gegevens over aard, context en activiteiten van de beschreven 
entiteit) 

3. Relaties 
(met gegevens over relaties met andere organisaties, personen en/of families) 

4. Beheer 
(met gegevens die de geautoriseerde beschrijving op een unieke wijze identificeren 
en met gegevens die aangeven hoe, wanneer en door welke instantie de 
geautoriseerde beschrijving werd gecreëerd en onderhouden). 

 
4.5 De norm geeft vervolgens in hoofdstuk 6 richtlijnen voor het verbinden van 

archivistische geautoriseerde beschrijvingen met de beschrijvingen van archiefstukken 
gevormd door die entiteit en/of met andere gegevensbronnen over of van die entiteit. 
Hoofdstuk 6 bevat ook datamodellen die de relaties weergeven tussen geautoriseerde 
beschrijvingen van archiefvormers en beschrijvingen van de archieven gevormd door die 
entiteiten.  

 
4.6 Appendix A verschaft een concordantie van de beschrijvingselementen tussen de eerste 

en de huidige uitgave van de norm. Appendix B geeft volledige voorbeelden van 
archivistische geautoriseerde beschrijvingen die zijn opgesteld volgens deze norm.  

 
4.7 Alle elementen waarop deze regels betrekking hebben, kunnen worden gebruikt, maar de 

volgende vier elementen zijn noodzakelijk:  
- Soort entiteit (element 5.1.1); 
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- Geautoriseerde naam(namen) (element 5.1.2); 

- Bestaansperiode (element 5.2.1); en 

- Identificatiecode van de geautoriseerde beschrijving (element 5.4.1) 
 
4.8 De aard van de beschreven entiteit en de eisen van het systeem of netwerk waarin de 

vervaardiger van een archivistische geautoriseerde beschrijving werkt, zullen bepalen 
welke optionele beschrijvingselementen in een bepaalde geautoriseerde beschrijving  
worden gebruikt en of deze elementen in een verhalende en/of gestructureerde vorm 
worden gepresenteerd.  

 
4.9 Veel van de beschrijvingselementen in een volgens ISAAR(CPF) opgestelde 

geautoriseerde beschrijving zullen worden gebruikt als ontsluitingstermen. Regels en 
afspraken over de standaardisatie van ontsluitingstermen kunnen zowel nationaal als per 
taal worden ontwikkeld. De woordenlijsten en afspraken voor het opstellen of selecteren 
van de inhoud van deze elementen kunnen ook nationaal of per taal worden ontwikkeld. 
De volgende ISO normen kunnen van pas komen bij de ontwikkeling en het beheer van 
gecontroleerde woordenlijsten: ISO 5963 Documentation - Methods for examining documents, 
determining their subjects, and selecting indexing terms, ISO 2788 Documentation - Guidelines for the 
establishment and development of monolingual thesauri, ISO 5964 Documentation - Guidelines for the 
establishment and development of multilingual thesauri and ISO 999 Information and Documentation - 
Guidelines for the content, organization and presentation of indexes. Als in een 
beschrijvingselement een gepubliceerde bron wordt geciteerd, dan wordt aangeraden dat 
de instantie de laatste versie van ISO 690 Documentation – Bibliographic references - Content, 
form and structure volgt. 

 
4.10 De voorbeelden in deze norm zijn illustratief, het zijn géén voorschriften. Zij zijn 

bedoeld om de regels waar ze bij horen te verhelderen, niet om ze uit te breiden. 
Beschouw noch de voorbeelden, noch de vorm waarin ze worden gepresenteerd als 
instructies. Om de context van elk voorbeeld duidelijk te maken, wordt het gevolgd door 
een vermelding, in cursief, van de naam van de instantie die het heeft geleverd. Om de 
context  duidelijk te maken, wordt elk voorbeeld gevolgd door een vermelding, in cursief, 
van de naam van de instantie die het voorbeeld heeft geleverd. Verdere verklarende 
aantekeningen kunnen volgen, ook in cursief, voorafgegaan door de afkorting N.B.: 
Verwar de bronverwijzing van het voorbeeld of mogelijke aantekeningen niet met het 
voorbeeld zelf. 

 
4.11 Deze norm is bedoeld om gebruikt te worden samen met ISAD(G) – Algemene 

Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, 2de uitgave, en met nationale 
archivistische beschrijvingsnormen. Als deze normen samen worden toegepast binnen 
een archivistisch beschrijvingssysteem of netwerk, dan zullen geautoriseerde 
beschrijvingen met beschrijvingen van archieven en omgekeerd worden verbonden. Zie 
hoofdstuk 6 voor richtlijnen over het leggen van dergelijke relaties. Beschrijvingen van 
archieven kunnen verbonden worden met archivistische geautoriseerde beschrijvingen via 
de elementen Naam van de archiefvormer(s) (3.2.1) en Institutionele geschiedenis / 
Biografie (3.2.2) in een beschrijving die opgesteld is volgens ISAD(G).  
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4.12 Deze norm is bedoeld om samen met nationale normen en afspraken gebruikt te worden. 
Archivarissen kunnen bijvoorbeeld nationale normen volgen bij de keuze welke 
elementen wel of niet mogen worden herhaald. In veel landen eisen archivistische 
beschrijvingssystemen een enkele Geautoriseerde naam voor een bepaalde entiteit, terwijl 
in andere landen het toegestaan is om meer dan één Geautoriseerde naam te ontwikkelen. 

 
4.13 Deze norm behandelt slechts een deel van de voorwaarden die nodig zijn om de 

uitwisseling van archivistische geautoriseerde gegevens mogelijk te maken. Succesvolle 
digitale uitwisseling van archivistische geautoriseerde gegevens via computernetwerken is 
afhankelijk van het gebruik van een geschikt communicatieformaat door de 
bewaarplaatsen die de informatie uitwisselen. Encoded Archival Context (EAC) is een 
dergelijk communicatieformaat. EAC ondersteunt de uitwisseling via het World Wide 
Web van archivistische geautoriseerde beschrijvingen die opgesteld zijn volgens 
ISAAR(CPF). EAC is een Document Type Definition (DTD) in XML (Extensible 
Markup Language) en SGML (Standard Generalized Markup Language). 
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5. ELEMENTEN VAN EEN GEAUTORISEERDE BESCHRIJVING 
 
 
5.1. IDENTITEIT 
 
5.1.1 Soort entiteit 

Doel: 
Het aangeven of de beschreven entiteit een organisatie, persoon of familie is. 
Regel: 
Specificeer de soort entiteit (organisatie, persoon of familie) die beschreven wordt in deze 
geautoriseerde beschrijving. 

 
Voorbeelden: 
Organisatie 
Noot: zie het voorbeeld Vereniging Rotterdamse Diergaarde in Appendix B.  
 
Persoon  
Noot: zie het voorbeeld Martinus Wijnaendts in Appendix B.  

 
5.1.2 Geautoriseerde naam (namen) 

Doel: 
Het creëren van een geautoriseerde ontsluitingsterm die een organisatie, persoon of 
familie eenduidig identificeert. 
Regel: 
Leg de gestandaardiseerde naam van de beschreven entiteit vast in overeenstemming met 
relevante nationale of internationale afspraken of regels gebruikt door de instantie die de 
geautoriseerde beschrijving creëert. Gebruik, waar nodig, datering, plaats, juridische 
context, beroep, bijnaam en andere kwalificaties teneinde de geautoriseerde  naam te 
onderscheiden van die van andere entiteiten met dezelfde naam. Specificeer apart in het 
element Regels en/of afspraken (5.4.3) welke set van regels voor dit element gebruikt 
werd. 

 
Voorbeelden: 
Vereeniging Rotterdamsche Diergaarde 
Noot: zie het voorbeeld Vereniging Rotterdamse Diergaarde in Appendix B.  
 
Martinus Wijnaendts 
Noot: zie het voorbeeld Martinus Wijnaendts in Appendix B.  
 
Fernand van Ackere. baron, 1951 
Noot: zie het voorbeeld Fernand van Ackere. baron, 1951in Appendix B. 
 
Cockerill Yards 
Noot: zie het voorbeeld Cockerill Yards in Appendix B. 
 
Congregatie van de Zusters Kindsheid Jesu, Gent 
Noot: zie het voorbeeld Congregatie van de Zusters Kindsheid Jesu, Gent in Appendix B. 
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5.1.3 Parallelle namen 
Doel: 
Het aangeven van de verschillende vormen waarin de geautoriseerde naam voorkomt in 
andere talen of schriftsoorten 1. 
Regel: 
Leg de parallelle naam (namen) vast in overeenstemming met relevante nationale of 
internationale afspraken of regels gebruikt door de instantie die de geautoriseerde 
beschrijving creëert, met inbegrip van de nodige subelementen en kwalificaties die door 
die afspraken of regels vereist worden. Specificeer in het element Regels en/of afspraken 
(5.4.3) welke regels werden toegepast. 

 
Voorbeelden: 
Antwerp City Archives 
Noot: Stadsarchief Antwerpen, België 
 
Bibliothèque Municipale d’Anvers 
Municipal Library of Antwerp 
Noot: Stadsbibliotheek Antwerpen, België 
 
Théâtre Royal Français 
Noot: zie archief Koninklijke Franse Schouwburg (KFS) in Stadsarchief Antwerpen, België 

 
5.1.4 Namen gestandaardiseerd volgens andere regels 

Doel: 
Het aangeven van gestandaardiseerde namen voor de organisatie, persoon of familie, 
geformuleerd volgens andere regels dan degene die gebruikt werden voor het opstellen 
van de  geautoriseerde naam. Dit kan het delen van geautoriseerde beschrijvingen tussen 
verschillende vakgebieden mogelijk maken. 
Regel: 
Leg de gestandaardiseerde naam van de beschreven entiteit vast, in overeenstemming met 
andere afspraken of regels. Specificeer de regels en/of, indien gepast, de naam van de 
instantie die deze gestandaardiseerde namen heeft geformuleerd. 

 
5.1.5 Andere namen 

Doel: 
Het aangeven van een andere naam (namen) voor de organisatie, persoon of familie, voor 
zover ze niet elders in het  veld Identiteit voorkomen2. 
Regel: 
Leg andere namen vast waaronder de entiteit bekend kan zijn, zoals: 
a) andere vormen van dezelfde naam, bijvoorbeeld acroniemen; 
b) andere namen van organisaties, bijvoorbeeld naamsveranderingen doorheen de tijd 

en hun dateringen3; 

                                                           
1
  In sommige gevallen en meer bepaald in landen die meer dan één officiële taal hebben, kan het orgaan dat 
verantwoordelijk is voor de geautoriseerde beschrijving één of meer geautoriseerde namen vastleggen waarvan wordt 
aanvaard dat ze een parallel of gelijk statuut hebben. Dit komt meestal voor bij namen van organisaties die meer dan 
één taal en/of schriftvorm gebruiken en waarvan de verschillende namen het statuut van een officiële naam delen. 
2
 In handmatige systemen horen Andere namen via kruisverwijzingen te verwijzen naar de Geautoriseerde naam via 
een ZIE-verwijzing. 
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c) andere namen van personen of families, bijvoorbeeld naamsveranderingen doorheen 
de tijd en hun datering, inclusief pseudoniemen, meisjesnamen, enzovoort; 

d) namen en voor of achter de naam gevoegde titels van personen en families, 
bijvoorbeeld adellijke titels of eretitels die door een individu of familie gevoerd 
worden. 
 
Voorbeelden: 
Blijdorp 
Diergaarde Rotterdam 
Rotterdamse Diergaarde 
Diergaarde Blijdorp 
Dierentuin Blijdorp 
Noot: zie het voorbeeld Vereniging Rotterdamse Diergaarde in Appendix B.  
 
Martinus Wijnaendts heer van Stein en Willens 
Martinus Wijnaendts van Stein 
Martinus Wijnaendts van Steins 
Noot: zie het voorbeeld Martinus Wijnaendts in Appendix B. 
 
volledig: Zusters Clarissen van Leuven, 1838 - 1969 
alternatief: Zusters Clarissen-Coletienen van Leuven, 1838 - 1969 
volledig: Zusters Clarissen van Korbeek-Lo, 1969 - 1976 
alternatief: Zusters Clarissen-Coletienen van Korbeek-Lo, 1969 - 1976 
volledig: Zusters Clarissen van Kessel-Lo, 1976 - heden 
alternatief: Zusters Clarissen-Coletienen van Kessel-Lo, 1976 - heden 
Noot: zie het voorbeeld Zusters Clarissen van Leuven (Kessel-Lo) in Appendix B. 
 
Middenbestuur, Burgerlijke stand,  
5e Bureel  
Bureel van Burgerlijke stand 
Bureau voor de Burgerlijke stand 
5e Directie (Burgerlijke stand) 
Noot: zie het voorbeeld Burgerzaken in Appendix B. 

 
5.1.6 Identificatiecodes voor organisaties 

Doel: 
Het geven van numerieke of alfanumerieke identificatiecodes die worden gebruikt om de 
organisatie te identificeren. 
Regel: 
Leg waar mogelijk een officieel nummer of een andere identificatiecode (bijvoorbeeld een 
registratienummer van een bedrijf) voor de organisatie vast en verwijs naar het 
rechtsgebied en het schema waarbinnen het werd toegekend. 

 
Voorbeelden: 
CY 
Noot: zie het voorbeeld Cockerill Yards in Appendix B.  
 
BZ 
Noot: intern sigelsysteem, zie het voorbeeld Bevolkingszaken in Appendix B.  

 

                                                                                                                                                                                     
3
 In sommige gevallen wordt een naamsverandering, in overeenstemming met de nationale regels en/of afspraken, 
beschouwd als de creatie van een nieuwe entiteit. Leg in dat geval de relatie tussen deze entiteiten vast als een 
Chronologische relatie in het veld Relaties (5.3).  
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5.2 BESCHRIJVING 
Het doel van dit veld is de geschiedenis, functies, context en activiteiten van een 
organisatie, persoon of familie te beschrijven.  
 
De Bestaansperiode (5.2.1) moet als een afzonderlijk element worden vastgelegd. 
 
De informatie omschreven in regels 5.2.3-5.2.8 kan als afzonderlijke, gestructureerde 
elementen en/of als lopende tekst in 5.2.2 worden vastgelegd. 

 
5.2.1 Bestaansperiode 

Doel:  
Het aangeven van de bestaansperiode van de organisatie, persoon of familie.  
Regel: 
Leg van de beschreven entiteit de bestaansperiode vast. Neem voor organisaties de datum 
van vestiging/oprichting/wettelijk mandaat en opheffing op. Neem voor personen de 
datums of vermoedelijke datums van geboorte en overlijden op of, wanneer deze datums 
onbekend zijn, de periode waarin zij actief waren. Waar parallelle dateringssystemen 
worden gebruikt, kan men in overeenstemming met relevante conventies of regels de 
datums in de verschillende systemen geven.  
Specificeer in het element Regels en/of afspraken (5.4.3) het/de gebruikte 
dateringssyste(e)m(en), bijvoorbeeld ISO 8601. 

 
Voorbeelden: 
1854-1939 
Noot: zie het voorbeeld Vereniging Rotterdamse Diergaarde in Appendix B.  
 
1786-1873 
Gedoopt 1786-09-30 
Overleden  1873-07-25 
Noot: zie het voorbeeld Martinus Wijnaendts in Appendix B.  
 
1919-1941 
Noot: zie het voorbeeld Christelijke Landsbond van de Belgische Middenstand in Appendix B. 

 
5.2.2 Geschiedenis 

Doel: 
Het verschaffen van een bondige geschiedenis van de organisatie, persoon of familie. 
Regel: 
Leg de belangrijkste levensmomenten, activiteiten, prestaties en/of functies van de 
beschreven entiteit vast in de verhalende vorm of als een chronologische opsomming. 
Hieronder valt ook informatie over geslacht, nationaliteit, familie en religieuze of 
politieke banden. Laat waar mogelijk dateringen een integraal onderdeel uitmaken van de 
verhalende beschrijving. 

 
Voorbeelden: 
In 1854 hadden een aantal liefhebbers van vogels een vogelverzameling bijeengebracht in de tuin van 
de Hollandsche Spoorweg. Deze verzameling breidde zich uit, zowel met vogels als met andere 
beesten. Tegen een jaarlijkse bijdrage van fl. 10,00 kon men de menagerie, die beheerd werd door de 
heren G.M.H. van den Bergh en F. van der Valk, bezichtigen. In 1856 werd het Spoortuintje 
uitgebreid door het huren van de aangrenzende tuin met koepel. In datzelfde jaar sloot de stationschef 
S.J. Roosdorp zich bij de beide genoemde heren aan, later gevolgd door de heer J.M. Scheffer. De 



ISAAR(CPF). Nederlandse vertaling van de tweede uitgave. 19 
 

 
koepel werd tot sociëteit ingericht, volgens de wens van de betalende bezoekers, in die tijd al 4 à 500. 
In 1856 wordt de commissie tot oprichting van een dierentuin opgericht. Deze commissie was 
succesvol, want weldra was het benodigde kapitaal bijeen. De commissie kocht de terreinen tussen de 
Kruiskade en de Hollandsche Spoorweg.  
 
In 1857 vond de eerste vergadering van de Vereeniging Rotterdamsche Diergaarde plaats. Het bestuur 
bestond uit 25 leden. Tot directeur werd benoemd het bestuurslid P.H. Martens. In datzelfde jaar 
werd de eerste spade in de grond gestoken en de aanleg werd toevertrouwd aan de bekende 
tuinarchitecten Zocher te Haarlem. Verder werd gestart met de bouw van de meest noodzakelijke 
gebouwen, zoals een loods, directeurswoning, winterverblijf voor dieren, het apenhuis en een 
sociëteitsgebouw. De ontwerpen hiervan werden uitgevoerd door de architecten A.W. van Dam en 
H.J. Haas, tevens bestuursleden van de vereniging. In de jaren daarna groeide de diergaarde, zowel in 
oppervlakte, collectie als aantal leden.  
 
In de jaren ’20 en ’30 ging het slecht. Veel leden werden door de crisis gedwongen hun lidmaatschap 
op te zeggen. De onkosten stegen terwijl de inkomsten daalden. In 1931 was het aantal leden 
gehalveerd. In 1938 werd besloten de Vereeniging op te heffen. Met hulp van de gemeente Rotterdam 
en de stichting Bevordering van Volkskracht werd de Stichting Rotterdamsche Diergaarde opgericht, 
die geheel in de plaats zou treden van de Vereeniging Rotterdamsche Diergaarde, die dan ontbonden 
zou worden. De slotvergadering vond plaats op 1 mei 1939. 
Noot: zie het voorbeeld Vereniging Rotterdamse Diergaarde in Appendix B.  
 
 
Martinus Wijnaendts werd op 30 september 1786 gedoopt als natuurlijke zoon van de onder-luitenant 
der artillerie Martinus Wijnaendst en Cornelia Pietersom, dochter van de stadsbode Gerardus 
Pietersom.  Aanvankelijk bracht Martinus het niet verder dan tot tuinmansleerling, maar nadat hij 
lezen en schrijven geleerd had, ging hij geregeld de krant voorlezen bij de deftige, bejaarde dames 
Antoinetta Gerarda en Antoinetta Elisabeth Falaiseau, wonende aan de Oude Vest nabij de 
Keizersbrug in Breda, welke relatie uiteindelijk tot gevolg heeft dat hij na het overlijden van beide 
dames in 1822 en 1823, tot hun enige erfgenaam bleek benoemd te zijn.   
 
Hij huwt in 1825 met Jacoba Anna Margaretha van Gils, dochter van Adriaan Hendrik van Gils, een 
voormalig schout van Ginneken en Bavel, en Maria Adriana Lauta van Aysma. Door dit huwelijk 
werd hij bezitter van een groot complex onroerende goederen onder Oosterhout en Dongen. Tussen 
1829 en 1939 verhuisde het echtpaar naar Maarsseveen (thans Maarssen).  
 
Hij koopt de ambachtsheerlijkheid Stein en Willens (datum niet bekend), waaraan hij het recht meent 
te ontlenen de titel Heer van Stein en Willens te voeren. Op 27 juli 1860 schenkt hij zijn huis, tuin en 
erf met belendende gebouwen aan de Oude Vest plus een bedrag van fl. 5.000,- aan de Nederduits 
Hervormde Gemeente Breda tot grondslag van de Heer Wijnaendts van Steins fundatie.   
 
Martinus Wijnaendts overlijdt op 25 juli 1873. 
Noot: zie het voorbeeld Martinus Wijnaendts in Appendix B. 
 
De familie Fagel is afkomstig uit de zuidelijke Nederlanden. Reeds in de 14e eeuw wordt melding 
gemaakt van de familie (Fagel, Faghel, Faghele). De stamvader van de Noord-Nederlandse tak is 
Francois Fagel (geboren ca 1540). Hij vluchtte in 1585 uit Antwerpen naar het noorden. 
De familie heeft zich gedurende de 16e, 17e en 18e eeuw ontwikkeld tot een aanzienlijk 
regentengeslacht, hetgeen onder andere blijkt uit de ambten die verschillende leden bekleedden en 
huwelijken die ze sloten met andere voorname regentengeslachten. Vooral als griffier van de Staten-
Generaal hebben verschillende generaties Fagel naam gemaakt. 
In de 16e en 17de eeuw breidde de familie zich zeer uit; in d 18de eeuw tekent zich reeds een ‘verval’ af; 
tal van leden bleven ongehuwd. Gedurende de tweede helft van de 18de eew en de gehele 19e  eeuw 
hangt het voortbestaan af van slechts één mannelijke telg 
De familie behoorde tot de vertrouwelingen van de Oranjes. Ze werd werheven in de adelstand bij 
KB 16-9-1813 nr 67 
Stierf in 1928 in mannelijke lijn uit met de dood van Jacob John, baron Fagel 
Noot: zie het voorbeeld Familie Fagel in Appendix B. 
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5.2.3 Plaatsen 

Doel: 
Het aanduiden van de belangrijkste plaatsen en/of rechtsgebieden waar de organisatie, 
persoon of familie was gevestigd, woonde of verbleef, of waaraan zij/hij op een andere 
manier was gelieerd. 
Regel: 
Leg de namen van de belangrijkste plaatsen/rechtsgebieden vast samen met de aard en 
het tijdsbestek van hun relatie met de eenheid. 

 
Voorbeelden: 
Rotterdam 
Noot: zie het voorbeeld Vereniging Rotterdamse Diergaarde in Appendix B.  
 
Breda (woonhuis Oude Vest) 
Oosterhout 
Dongen 
Maarssen  (woonhuis Huize Vreede Hoop Maarsseveen, thans Herengracht 8 te Maarssen) 
Noot: zie het voorbeeld Martinus Wijnaendts in Appendix B. 
 

- Woon- en verblijfplaatsen: 
Waarschoot [gemeente in arrondissement Gent - BE]: Villa Rose Bud, tot 1958 
Gent [gemeente in arrondissement Gent - BE]: Lange Kruisstraat 
Noot: zie het voorbeeld Fernand van Ackere. baron, 1951 in Appendix B. 
 

- Zetels: 
Gent [gemeente in arrondissement Gent - BE]: Kraanlei (Sint-Jan in d'Olie), 1835 - 1869 
Gent [gemeente in arrondissement Gent - BE]: Kortrijksesteenweg (Schreiboom), 1869 - 1872 
Gent [gemeente in arrondissement Gent - BE]: Nederpolder, 1872 - heden 
Oostakker [deelgemeente in gemeente Gent - BE] - Verhuis gepland najaar 2006 
Noot: zie het voorbeeld Congregatie van de Zusters Kindsheid Jesu, Gent in Appendix B. 

 
5.2.4 Rechtsvorm 

Doel : 
Het aanduiden van de rechtsvorm van een organisatie. 
Regel:  
Leg de rechtsvorm vast en, waar van toepassing, de aard van de organisatie samen met 
het tijdsbestek waarin deze vorm van toepassing was. 

 
Voorbeelden: 
Vereniging 
Noot: zie het voorbeeld Vereniging Rotterdamse Diergaarde in Appendix B.  
 
Naamloze Vennootschap (NV) 
Noot: zie het voorbeeld Cockerill Yards in Appendix B. 
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5.2.5 Functies, beroepen en activiteiten 
Doel :  
Het aanduiden van de functies, beroepen en activiteiten uitgeoefend door de organisatie, 
persoon of familie.  
Regel: 
Leg de functies, beroepen en activiteiten van de beschreven entiteit vast, en waar van nut 
het tijdsbestek. Beschrijf, indien noodzakelijk, de aard van de functie, het beroep of de 
activiteit.  

 
Voorbeelden: 
Stichter van de Heer Wijnaendts van Steins fundatie 
Noot: zie het voorbeeld Martinus Wijnaendts in Appendix B. 
 
Scheepsbouw 
Industriële werken 
Noot: zie het voorbeeld Cockerill Yards in Appendix B. 
 
Lid van Belgische Werklieden Partij (BWP) sinds 1922 
Advocaat aan de Balie (1932-1945) 
Redacteur Volksgazet (1925) 
Volksvertegenwoordiger (1932) 
Burgemeester van Deurne (1933) 
Minister van Koloniën (1946) 
Burgemeester van Antwerpen (1947-1976) 
Noot: zie het voorbeeld Lode Craeybeckx in Appendix B. 

 
5.2.6 Mandaten/Gezagsbronnen 

Doel:  
Het aanduiden van de gezagsbronnen van de organisatie, persoon of familie met 
betrekking tot hun bevoegdheden, functies, verantwoordelijkheden of werkgebied, met 
inbegrip van het territoriale. 
Regel :  
Leg alle documenten, wetten, richtlijnen of handvesten vast die gelden als een gezagsbron 
voor de bevoegdheden, functies en verantwoordelijkheden van de beschreven entiteit, 
samen met informatie over het rechtsgebied en het tijdsbestek waarbinnen het mandaat 
van toepassing was of werd gewijzigd. 

 
Voorbeelden: 
Statuten 1857 
Noot: zie het voorbeeld Vereniging Rotterdamse Diergaarde in Appendix B.  
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5.2.7 Structuur/Genealogie 
Doel:  
Het beschrijven en/of voorstellen van de interne administratieve structuur van een 
organisatie of de genealogie van een familie. 
Regel:  
Beschrijf de interne structuur van een organisatie en geef de datums van alle 
structuurwijzigingen  die bijdragen aan het begrip van de  wijze waarop de organisatie 
haar activiteiten uitvoerde (bijvoorbeeld door middel van gedateerde organogrammen). 
Beschrijf de genealogie van een familie (bijvoorbeeld door middel van een stamboom) 
zodanig dat de onderlinge relaties tussen haar leden duidelijk zijn, met inbegrip van het 
tijdsbestek.4 

 
Voorbeelden: 
Het bestuur van de Vereeninging Rotterdamsche Diergaarde bestond uit 25 bestuursleden. Het 
betstuur verdeelde zich in vier subcommissies, nl. één voor de dieren; één voor de gebouwen, één 
voor de tuin en één voor de sociëteit. 
Noot: zie het voorbeeld Vereniging Rotterdamse Diergaarde in Appendix B.  
 
Martinus Wijnaendts werd op 30 september 1786 gedoopt als natuurlijke zoon van de onder-luitenant 
der artillerie Martinus Wijnaendst en Cornelia Pietersom, dochter van de stadsbode Gerardus 
Pietersom.  
Hij huwde in 1825 met Jacoba Anna Margaretha van Gils, dochter van Adriaan Hendrik van Gils, een 
voormalig schout van Ginneken en Bavel, en Maria Adriana Lauta van Aysma.  
Noot: zie het voorbeeld Martinus Wijnaendts in Appendix B.  
 
De Congregatie van Zusters Kindsheid Jesu staat onder leiding van een algemene overste, bijgestaan 
door een geestelijk directeur, een vierledig algemeen bestuur en een verruimde raad, eveneens met vier 
leden. De Congregatie maakt deel uit van de congregaties gesticht door P.J. Triest. Sinds Vaticanum II 
is er samenwerking met de Zusters van Liefde van Jezus en Maria en de Broeders van Liefde.   
De Congregatie telt 23 gemeenschappen, voornamelijk verspreid over de bisdommen Gent en 
Hasselt. 
Noot: zie het voorbeeld Congregatie van de Zusters Kindsheid Jesu, Gent in Appendix B. 

 
5.2.8 Algemene context 

Doel :  
Het verschaffen van belangrijke informatie over de algemene sociale, culturele, 
economische, politieke en/of historische context waarin de organisatie, persoon of 
familie functioneerde, leefde of actief was.  
Regel:  
Verschaf alle belangrijke informatie over de sociale, culturele, economische, politieke 
en/of historische context waarbinnen de beschreven entiteit functioneerde. 

 
Voorbeelden: 
De geschiedenis van de Nederlandse tak van de familie Fagel is onlosmakelijk verbonden met die van 
de Republiek der 7 Verenigde provincies. In het bijzonder ontleende de familie haar belang aan het 
bestuurlijk apparaat: Staten van Holland en Staten-Generaal. 
Noot: zie het voorbeeld Familie Fagel in Appendix B. 

 

                                                           
4
 Bij beschrijvingen van personen kunnen gegevens over hun stamboom worden opgenomen in het element 
Geschiedenis (5.2.2) en/of in het veld Relaties (5.3). 
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5.3 RELATIES 
Het doel van dit veld is het beschrijven van de relaties met andere organisaties, personen 
en families die eventueel al in andere geautoriseerde beschrijvingen beschreven zijn. 

 
5.3.1 Namen/Identificatiecodes van verwante organisaties, personen of families 

Doel: 
Het vermelden van namen en unieke identificatiecodes van verwante entiteiten en het 
mogelijk maken van koppelingen met de geautoriseerde beschrijvingen van verwante 
organisaties, personen of families 
Regel: 
Leg de geautoriseerde naam en alle relevante unieke identificatiecodes vast, inclusief de 
identificatiecode van de geautoriseerde beschrijving, voor de verwante entiteit.5 

 
5.3.2 Relatiecategorie 

Doel: 
Het vaststellen van de algemene relatiecategorie tussen de beschreven entiteit en een 
andere organisatie, persoon of familie. 
Regel: 
Leg een algemene categorie vast waartoe de beschreven relatie behoort. Gebruik 
daarvoor algemene categorieën zoals voorgeschreven in nationale regels en/of afspraken, 
of één van de volgende vier categorieën. Leg in het element Regels en/of afspraken 
(5.4.3) elk classificatieschema vast waaraan termen zijn ontleend voor een gecontroleerde 
woordenlijst die gebruikt wordt om de relatie te beschrijven. 
- Hiërarchisch (bijvoorbeeld superieur/ondergeschikt; gecontroleerd/controlerend; 
eigenaar van/eigendom van) 
In een hiërarchische relatie kan een enititeit een vorm van gezag en controle 
uitoefenen over de activiteiten van andere organisaties, personen of families. Een 
entiteit kan ook ondergeschikt zijn aan andere organisaties, personen of families, 
zoals bijvoorbeeld een gemengde commissie of een organisatie  wiens superieur 
wijzigde doorheen de tijd. 

- Chronologisch (bijvoorbeeld voorganger/opvolger) 
In een chronologische relatie kan een entiteit bij de uitoefening van sommige functies 
en activiteiten andere organisaties, personen of families opvolgen. Op haar beurt kan 
ze door andere organisaties, personen of families worden opgevolgd. 

- Familie 
In een familie kan een persoon een brede waaier aan relaties hebben met andere leden 
van de familie en met de familie als een entiteit. Waar de genealogie van de familie 
complex is kan het zinvol zijn om voor elk lid afzonderlijke geautoriseerde 
beschrijvingen te creëren en ze te verbinden met ouders, echtgenoten en kinderen. 
Een alternatief  is om deze informatie in het element Structuur/Genealogie (5.2.7) 
vast te leggen. 

                                                           
5
  In handmatige systemen zouden de Namen/Identificatiecodes van verwante organisaties, personen of 
families kruisverwijzingen naar de Geautoriseerde naam moeten krijgen door middel van ZIE OOK 
verwijzingen. 
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- Associatief 
Een associatieve relatie is een algemene categorie voor relaties die niet onder één van 
de bovenstaande vallen (bijvoorbeeld leverancier/klant, lidmaatschap, deel/geheel, 
zakenpartner). 

 
5.3.3 Beschrijving van de relatie 

Doel: 
Het verschaffen van een specifieke beschrijving van de aard van de relatie. 
Regel: 
Beschrijf nauwkeurig de aard van de relatie van de in deze geautoriseerde beschrijving 
genoemde entiteit met de andere verwante entiteit, bijvoorbeeld hogere instantie, 
ondergeschikte instantie, eigenaar, voorganger, echtgenoot, echtgenote, zoon, neef/nicht, 
leraar van, student van, collega. Leg in het element Regels en/of afspraken (5.4.3) elk 
classificatieschema vast waaraan termen zijn ontleend voor een gecontroleerde 
woordenlijst die gebruikt wordt om de relatie te beschrijven. Hier kan desgewenst een 
verhalende beschrijving van de geschiedenis en/of de aard van de relatie worden 
verschaft. 

 
5.3.4 Datering van de relatie 

Doel: 
Het opgeven van de datums die de duur van de relatie met een andere organisatie, 
persoon of familie aangeven. 
Regel: 
Leg, waar relevant, de begin- of opvolgingsdatum van de relatie vast en, waar relevant, de 
einddatum. Specificeer de gebruikte dateringssystemen, bijvoorbeeld ISO 8601, in het 
element Regels en/of afspraken (5.4.3). 

 
Voorbeelden: 

Eerste relatie 

5.3.1 Namen/codes van  
verwante organisaties, personen of families 

Stichting Rotterdamsche Diergaarde  

5.3.2 Relatiecategorie Chronologische 

5.3.3 Beschrijving van de relatie Opvolger 

5.3.4 Datering van de relatie 1938 

 
Tweede relatie 

5.3.1 Namen/codes van  
verwante organisaties, personen of families 

Dr. Koenraad Kuiper 

5.3.2 Relatiecategorie associatief 

5.3.3 Beschrijving van de relatie Directeur van de Rotterdamse Diergaarde 

5.3.4 Datering van de relatie 1924-1947 

 

Derde relatie 

5.3.1 Namen/codes van  
verwante organisaties, personen of families 

Commissie belast met de ontvangst der kinderen van de wees-, 
diaconie- en armenscholen 

5.3.2 Relatiecategorie associatief 
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5.3.3 Beschrijving van de relatie Deze commissie organiseert bezoeken van kinderen aan de 
dierentuin.  

5.3.4 Datering van de relatie 1861-1928 

 

Vierde relatie 

5.3.1 Namen/codes van  
verwante organisaties, personen of families 

De licht commissie 

5.3.2 Relatiecategorie Associatief 

5.3.3 Beschrijving van de relatie Deze commissie werd door het bestuur ingesteld en was belast met 
de voorbereiding en het toezicht op de aanleg van electrisch licht in 
de Diergaarde.  

5.3.4 Datering van de relatie 1912-1913 

Noot: zie het voorbeeld Vereniging Rotterdamse Diergaarde in Appendix B.  
 
 

Eerste relatie 

5.3.1 Namen/codes van  
verwante organisaties, personen of families 

Heer Wijnaendts van Steins fundatie (naam) 
NL-Archiefschool_3 (code van fiche) 

5.3.2 Relatiecategorie associatief 

5.3.3 Beschrijving van de relatie Oprichter van de fundatie 

5.3.4 Datering van de relatie 1860 

 
Tweede relatie 

5.3.1 Namen/codes van  
verwante organisaties, personen of families 

Jacoba Anna Margaretha van Gils 

5.3.2 Relatiecategorie Familie 

5.3.3 Beschrijving van de relatie echtgenoten 

5.3.4 Datering van de relatie 1825-1873 

Noot: zie het voorbeeld Martinus Wijnaendts in Appendix B.  
 
 

5.3.1 Namen  5.3.2 Relatiecategorie 
5.3.3 

Beschrijving  
5.3.4 Datering  

Alice Haus (1850-1936) Familie zoon Onbekend 

Constant Van Ackere (1845-1881) Familie zoon Onbekend 

Léon Motte (1845-1928) Familie stiefzoon 1881 

Ghislaine Kraft de la Saulx Familie echtgenoot 1906 

Georges van Ackere Familie vader Onbekend 

Guy van Ackere Familie vader Onbekend 

Jacques van Ackere Familie vader Onbekend 

Monique van Ackere Familie vader Onbekend 

Provinciaal Handels- en Taalinstituut, Gent (1920-) Associatief stichter 1920 

God en Vaderland, Gent (1892-heden) Hiërarchisch voorzitter 1920 - 1958 

Unizo-arrondissement Gent (1921-[1939]; 1977-heden) Hiërarchisch voorzitter 1921 - 1939 

Christelijke Landsbond van de Belgische Middenstand 
(1919-1941) 

Hiërarchisch bestuurslid 1922 - 1927 

Unizo Oost-Vlaanderen (1919 ; 1930-heden) Hiërarchisch voorzitter 1930 - 1946 
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Internationaal Instituut van de Middenstand / Institut 
International des Classes Moyennes / Internationaler 
Verband zur Studium der Verhaeltnisse des Mittelstandes 
(1903-) 

Hiërarchisch voorzitter 
9 september 1935 - 
27 november 1948 

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en 
Middelgrote Ondernemingen / Conseil Supérieur des 
Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises 
(1902-heden) 

Hiërarchisch voorzitter 1936 - 1958 

Christelijk Middenstandsverbond van België / Fédération 
Chrétienne des Classes Moyennes de Belgique (1935-
1948) 

Hiërarchisch voorzitter 1945 - 1948 

Nationale Confederatie van de Middenstand (1947-
[1954]) 

Hiërarchisch voorzitter Onbekend 

Onderlinge Middenstandsverzekering (1923-1982) Associatief stichter Onbekend 

Noot: zie het voorbeeld Fernand van Ackere. baron, 1951 in Appendix B.  
 
 

5.3.1 Namen  
5.3.2 

Relatiecategorie  
5.3.3 Beschrijving  5.3.4 Datering  

Unie van Vrouwelijke Contemplatieven Hiërarchisch neemt deel aan 1967 - heden 

Federatie H.Clara-H.Coleta (1954-heden) Hiërarchisch neemt deel aan Onbekend 

Jan-Baptist David (1801-1866) Associatief 
agent (weldoener, 
syndicus) 

1838 - 1866 

Egidius Buts (1857-1924) Associatief 
werkend lid (geestelijk 
directeur) 

7 september 1908 - 
30 oktober 1922 

Noot: zie het voorbeeld Zusters Clarissen van Leuven (Kessel-Lo) in Appendix B.  
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5.4 BEHEER 
 
5.4.1 Identificatiecode van de geautoriseerde beschrijving 

Doel: 
Het uniek identificeren van de geautoriseerde beschrijving binnen de context waarin ze 
zal worden gebruikt. 
Regel: 
Leg een unieke identificatiecode voor de geautoriseerde beschrijving vast volgens lokale 
en/of nationale afspraken. Indien de geautoriseerde beschrijving internationaal gebruikt 
gaat worden, leg dan de landcode vast van het land waar de geautoriseerde beschrijving 
werd gemaakt, in overeenstemming met de laatste versie van ISO 3166 Codes for the 
representation of names of countries. 

 
Als de auteur van de geautoriseerde beschrijving een internationale organisatie is, geef 
dan de identificatiecode van de organisatie in plaats van de landcode. 

 
Voorbeelden: 
NL-Archiefschool_3 
Noot: zie het voorbeeld Vereniging Rotterdamse Diergaarde in Appendix B.  
 
ODIS/OR 16826 
Noot: zie het voorbeeld Zusters Clarissen van Leuven (Kessel-Lo) in Appendix B. 
 
ODIS/PS 10009 
Noot: zie het voorbeeld Fernand van Ackere. baron, 1951 in Appendix B. 
 
BE-SA 12 
Noot: zie het voorbeeld Cockerill Yards in Appendix B. 

 
5.4.2 Identificatiecodes van de instelling 

Doel: 
Het identificeren van de instantie(s) verantwoordelijk voor de geautoriseerde 
beschrijving. 
Regel: 
Leg de volledige geautoriseerde naam(namen) vast van de instantie(s) verantwoordelijk 
voor het maken, wijzigen of verspreiden van de geautoriseerde beschrijving. Of leg 
anders een code van de instantie vast in overstemming met de nationale of internationale 
standaard voor het toekennen van codes aan instanties. Verwijs naar eventuele 
identificatiesystemen die gebruikt zijn om de instellingen te identificeren (bijvoorbeeld 
ISO 15511). 

 
Voorbeelden: 
NL-Archiefschool 
Noot: zie het voorbeeld Vereniging Rotterdamse Diergaarde in Appendix B.  
 
ODIS 
Noot: zie het voorbeeld Zusters Clarissen van Leuven (Kessel-Lo) in Appendix B. 
 
BE-SA 
Noot: zie het voorbeeld Cockerill Yards in Appendix B. 
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5.4.3 Regels en/of afspraken 
Doel: 
Het identificeren van de nationale of internationale afspraken of regels die zijn toegepast 
bij het maken van de archivistische geautoriseerde beschrijving. 
Regel: 
Leg de namen en, waar van nut, de uitgaven of publicatiedatums vast van de toegepaste 
afspraken of regels. Specificeer afzonderlijk de regels die zijn toegepast voor het bepalen 
van de geautoriseerde naam. Verwijs naar de dateringssystemen die gebruikt zijn om 
datums in deze geautoriseerde beschrijving vast te stellen (bijvoorbeeld ISO 8601). 

 
Voorbeelden: 
Conform ISAAR(CPF) versie 2 
Noot: zie het voorbeeld Vereniging Rotterdamse Diergaarde in Appendix B.  
 
ODIS-2006 
Noot: zie het voorbeeld Congregatie van de Zusters Kindsheid Jesu, Gent in Appendix B. 

 
5.4.4 Status  

Doel: 
Het aangeven van het ontwikkelingsstadium van de geautoriseerde beschrijving zodat 
gebruikers de actuele status van de geautoriseerde beschrijving kennen. 
Regel: 
Leg de actuele status van de geautoriseerde beschrijving vast en geef daarmee aan of de 
beschrijving een concept is, definitief en/of herzien is, of verwijderd is. 

 
Voorbeelden: 
Concept 
Noot: zie het voorbeeld Vereniging Rotterdamse Diergaarde in Appendix B. 
 
Revised 
Noot: zie het voorbeeld Zusters Clarissen van Leuven (Kessel-Lo) in Appendix B. 

 
5.4.5 Niveau van detaillering 

Doel: 
Het aangeven of de geautoriseerde beschrijving minimaal, gedeeltelijk of volledig 
ingevuld is. 
Regel: 
Geef aan of de beschrijving minimaal, gedeeltelijk of volledig ingevuld is, in 
overeenstemming met relevante internationale en/of nationale richtlijnen en/of regels. 
Bij het ontbreken van nationale richtlijnen of regels bestaan minimale beschrijvingen 
louter uit de vier essentiële elementen van een geautoriseerde beschrijving die aan 
ISAAR(CPF) voldoet (zie 4.8), terwijl volledige beschrijvingen gegevens bevatten voor 
alle relevante ISAAR(CPF)-beschrijvingselementen. 

 
Voorbeelden: 
Volledig 
Noot: zie het voorbeeld Vereniging Rotterdamse Diergaarde in Appendix B. 
 
6 
Noot: zie het voorbeeld Zusters Clarissen van Leuven (Kessel-Lo) in Appendix B. 
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5.4.6 Datering van aanmaak, herziening of verwijdering 
Doel: 
Het aangeven wanneer deze geautoriseerde beschrijving werd gemaakt, herzien of 
verwijderd. 
Regel: 
Leg de datum vast waarop de geautoriseerde beschrijving werd gemaakt en de datums 
van eventuele herzieningen van de beschrijving. Specificeer in het element Regels en/of 
afspraken (5.4.3) het gebruikte dateringssysteem, bijvoorbeeld ISO 8601. 

 
Voorbeelden: 
2006-01-10 
Noot: zie het voorbeeld Vereniging Rotterdamse Diergaarde in Appendix B. 
 
Datum van laatste herziening : 14 april 2006 
Noot: zie het voorbeeld Zusters Clarissen van Leuven (Kessel-Lo) in Appendix B. 

 
5.4.7 Taal en schrift 

Doel: 
Het aangeven van de taal(talen) en/of schrift(en) die zijn gebruikt bij het maken van de 
geautoriseerde beschrijving. 
Regel: 
Leg de taal(talen) en/of schrift(en) van de archivistische geautoriseerde beschrijving vast. 
 
Neem de betreffende ISO-codes voor talen (ISO 639-2) en/of schriften (ISO 15924 
Codes for the representation of names of scripts) op. 

 
Voorbeelden: 
Nederlands 
Noot: zie het voorbeeld Vereniging Rotterdamse Diergaarde in Appendix B. 
 
Dutch/ISO-8859-1 
Noot: zie het voorbeeld Zusters Clarissen van Leuven (Kessel-Lo) in Appendix B. 
 
Nederlands, Latijns 
Noot: zie het voorbeeld Cockerill Yards in Appendix B. 

 
5.4.8 Bronnen 

Doel: 
Het noemen van de bronnen die zijn geraadpleegd bij het maken van de geautoriseerde 
beschrijving. 
Regel: 
Leg de bronnen vast die zijn geraadpleegd bij het opstellen van de geautoriseerde 
beschrijving. 

 
Voorbeelden: 
J.G.B. Nieuwenhuis – Inventaris van het archief van de Vereeniging Rotterdamsche Diergaarde 
(Rotterdam, 1964) 
Noot: zie het voorbeeld Vereniging Rotterdamse Diergaarde in Appendix B.  
 
K.G.L. Laurijssens – Inventaris van het archief van de heer Wijnaendts van Steins fundatie (Breda, 
1977) 
Noot: zie het voorbeeld Martinus Wijnaendts in Appendix B. 
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Cockerill Yards Hoboken, 1873-1973: een sterk verhaal. - Hoboken: Cockerill Yards, 1973. - 70 p. 
CUYPERS, M., De scheepswerf en Hoboken, in: Antwerpen, (1984), p. 96-100. 
DENUIT, Désiré, John Cockerill. - Bruxelles: Editions de Belgique, 1934. - 121 p. 
Discours prononcés à l'occasion du lancement du MS Brueghel au chantier naval de la SA Cockerill- Ougrée à 
Hoboken (Belgique) le 8 mai 1963. - Hoboken: de Launoit, 1963. - 16 p. 
GREINER, A., Portefeuille de John Cockerill ou description des machines construites dans les établissements 
Cockerill, de Seraing et d'Anvers/sous la direction de A. Greiner, ingénieur directeur 
général de la Société Cockerill. - Liège-Paris: Baudry et Cie., z.d. 
HARTHAUG, Robert, John Cockerill. - Bruxelles: Lebègue, z.d. - 36 p. 
Het van stapel lopen van de SS Caltex-Antwerp, 13 mei 1950, John Cockerill-werven, Hoboken-België. -
Antwerpen: Buschmann, 1950. - 12 p. 
Het van stapel lopen van de SS Caltex-Brussels, 9 november 1950, John Cockerill-werven, Hoboken. -Antwerpen: 
Buschmann, 1950. - 12 p. 
Lancement du SS Caltex-Liège, 6 janvier 1951, chantier John Cockerill, Hoboken-Belgique. - 
Anvers:Buschmann, 1951. 
MUELLER, Gust, De stalen man: de geschiedenis van John Cockerill. – Antwerpen: Opdebeek, 1955. -32 p. 
SADOINE, E., Portefeuille de John Cockerill, nouvelle série de machines de tout genre récemment 
exécutées par la Société Cockerill, dans les établissements de Seraing, d'Anvers, de SaintPétersbourg/sous la direction 
de M. E. Sadoine, ingénieur, directeur général de la Société. - Liège: J. Baudry, z.d. - 172 p. 
SADOINE, E., Portefeuille de John Cockerill. Machines d'épuisement, d'extraction, machines de 
fabriques, locomotives, machines de bateaux à vapeur, machines-outils, etc. construits dans les établissements Cockerill 
de Seraing, d'Anvers et de St-Péterbourg/sous la direction de E. Sadoine, 
ingénieur, directeur-général de la Société. - Liège: J. Baudry, z.d. - 360 p. 
SADOINE, E., Portefeuille de John Cockerill. Nouvelle série. Machines de tous genres, locomotives etmatériel de 
chemin de fer, ponts en fer, navires à vapeur, dragueurs, machines-outils, etc. récemment exécutés par la Société 
Cockerill, dans les établissements de Seraing, d'Anvers, de St-Petersbourg/sous la direction de M. E.Sadoine, 
ingénieur, directeur général de la société. - Liège: J. Baudry, z.d. - 72 p. 
SADOINE, E., Portefeuille de John Cockerill. Nouvelle série. Machines de tous genres. Locomotives et matériel de 
chemins de fer. Ponts en fer. Navires à vapeur. Dragueurs. Machines-outils, etc. récemment exécutés par la Société 
Cockerill, dans les établissements de Seraing, d'Anvers et de Saint- 
Pétersbourg/sous la direction de M. E.Sadoine, ingénieur, directeur général de la société. 1re liv.: 1878. - Liège: J. 
Baudry, z.d. - 76 p. 
Noot: zie het voorbeeld Cockerill Yards in Appendix B. 

 

 
5.4.9 Onderhoud 

Doel: 
Het documenteren van de creatie en het wijzigen van de geautoriseerde beschrijving. 
Regel: 
Maak aantekeningen over de creatie en het onderhoud van de geautoriseerde beschrijving. 
Hier kunnen de namen van personen die verantwoordelijk zijn voor het maken van de 
geautoriseerde beschrijving worden vastgelegd.    

 
Voorbeelden: 
NL-Archiefschool_3; H.A. Hokke; 2006-01-10 
Noot: zie het voorbeeld Vereniging Rotterdamse Diergaarde in Appendix B. 
 
Kristien Suenens, FOKAV (Forum Kerkelijke Archieven Vlaanderen) 
Noot: zie het voorbeeld Zusters Clarissen van Leuven (Kessel-Lo) in Appendix B. 
 
Mattias Mainil, Stadsarchief Antwerpen 
Noot: zie het voorbeeld Cockerill Yards in Appendix B. 
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6. ORGANISATIES, PERSONEN EN FAMILIES RELATEREN AAN 
ARCHIEFMATERIAAL EN ANDERE BRONNEN 

 
Archivistische geautoriseerde beschrijvingen worden in de eerste plaats gecreëerd om de 
context van archiefvorming te documenteren. Deze documentatie wordt beter bruikbaar 
door het koppelen van de geautoriseerde beschrijving aan beschrijvingen van 
archiefstukken. Archivistische geautoriseerde beschrijvingen kunnen ook aan andere 
relevante gegevensbronnen worden gekoppeld. Wanneer zulke verbanden worden gelegd, 
is het belangrijk om, waar bekend, de aard van de relatie tussen de organisatie, persoon of 
familie en de gekoppelde bron te beschrijven. Dit hoofdstuk verschaft advies over hoe 
zulke koppelingen kunnen worden gecreëerd in de context van een 
archiefbeschrijvingssysteem. Zie figuur 1 voor een schematische voorstelling. 
 
Leg relevante gegevens vast als een vrije en/of als gestructureerde tekst zoals 
gespecificeerd in de onderstaande elementen en/of koppelingen naar de bronnen. 

 
6.1 Identificatiecodes en titels van verwante bronnen 

Doel: 
Het op unieke wijze identificeren van verwante bronnen en/of het mogelijk maken van 
de koppeling van de geautoriseerde beschrijving met een beschrijving van verwante 
bronnen, voor zover zulke beschrijvingen bestaan. 
Regel: 
Verschaf de unieke identificatiecodes/referenties en/of titels van de verwante bronnen. 
Verschaf, indien van toepassing, ook de identificatiecodes van elke afzonderlijke 
beschrijving van de verwante bron. 

 
6.2 Soort verwante bronnen 

Doel: 
Het identificeren van de soort verwante bron(nen) waarnaar wordt verwezen. 
Regel: 
Identificeer de soort verwante bronnen, bijvoorbeeld archiefmateriaal (archief, reeks, 
enzovoort), archivistische beschrijving, toegang, monografie, tijdschriftartikel, website, 
foto, museumverzameling, documentaire film, opname voor mondelinge geschiedenis. 

 
6.3 Aard van de relaties 

Doel: 
Het noemen van de aard van de relaties tussen de organisatie, persoon of familie en de 
verwante bronnen. 
Regel: 
Beschrijf de aard van de relaties tussen de organisatie, persoon of familie en de verwante 
bron, bijvoorbeeld archiefvormer, auteur, onderwerp, conservator, houder van 
auteursrecht, controleur, eigenaar. 

 
6.4 Datering van verwante bronnen en/of relaties 

Doel: 
Het verschaffen van relevante datums voor de verwante bronnen en/of de datering van 
de relatie tussen de organisatie, persoon of familie en de verwante bronnen, en het 
aangeven van de betekenis van deze datums. 
Regel: 
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Verschaf alle relevante datums voor de verwante bronnen en/of de relatie tussen de 
organisatie, persoon of familie en de verwante bron en beschrijf de betekenis van die 
datums. 

 
Voorbeelden: 

1e relatie 

6.1 Identificatiecode en titels van verwante 
bronnen 

Archief van de Vereeniging Rotterdamsche Diergaarde (titel) 

6.2 Soort verwante bronnen Archiefmateriaal (niveau archief) 

6.3 Aard van de relaties Archiefvormer 

6.4 Datering van verwante bronnen en/of 
relaties 

1854-1943 

2e relatie 

6.1 Identificatiecode en titels van verwante 
bronnen 

K. Kuiper – De Rotterdamsche Diergaarde in: Natura (jrg35, nr. 6) 
(auteur, titel) 
 

6.2 Soort verwante bronnen Boek 

6.3 Aard van de relaties Onderwerp 

6.4 Datering van verwante bronnen en/of 
relaties 

1936 (datering bron) 

3e relatie 

6.1 Identificatiecode en titels van verwante 
bronnen 

K. Kuiper – Geïllustreerde wandelgids, met een wandelkaart en 
talrijke illustraties (auteur, titel) 
 

6.2 Soort verwante bronnen Boek 

6.3 Aard van de relaties Onderwerp 

6.4 Datering van verwante bronnen en/of 
relaties 

1925 (datering bron) 

4e relatie 

6.1 Identificatiecode en titels van verwante 
bronnen 

Op het terrein van de Rotterdamse Diergaarde (titel) 
Gemeentearchief Rotterdam, fotocollectie, catalogusnr. 1985-604-1 
(identificatie) 
 

6.2 Soort verwante bronnen Foto 

6.3 Aard van de relaties Onderwerp. 

6.4 Datering van verwante bronnen en/of 
relaties 

1898 (datering bron) 

5e relatie 

6.1 Identificatiecode en titels van verwante 
bronnen 

De Dierentuin te Rotterdam, Leeuwenkooi in de Rotterdamsche 
Diergaarde (titel) 
Gemeentearchief Rotterdam, collectie Prenten en tekeningen, 
catalogusnr. 1973-5192 (identificatie) 
 

6.2 Soort verwante bronnen Prenten en tekeningen 
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6.3 Aard van de relaties Onderwerp  

6.4 Datering van verwante bronnen en/of 
relaties 

Ca. 1858-1862 (datering bron) 

Noot: zie het voorbeeld Vereniging Rotterdamse Diergaarde in Appendix B.  
 
 

1e relatie 

6.1 Identificatiecode en titels van verwante 
bronnen 

Archief van de Heer Wijnaendt van Steins fundatie, papieren 
betreffende de goederen van Martinus Wijnaendts. (titel) 
Inventarisnummers 377 t/m 384 

6.2 Soort verwante bronnen Archiefmateriaal (8 stukken) 

6.3 Aard van de relaties Archiefvormer  

6.4 Datering van verwante bronnen en/of 
relaties 

Ca. 1841-1873 

Noot: zie het voorbeeld Martinus Wijnaendts in Appendix B.  
 
 

6.1 Identificatiecodes en titels van verwante bronnen  
6.2. Soort verwante 

bronnen  
6.3. Aard van de 

relaties  
6.4 Datering 

bestand / archief: Archief van het Nationaal Christelijk 
Middenstandsverbond (NCMV)- provincie West-Vlaanderen. 1903-
1940; 1950-1992. 8,4 strekkende meter. (BE / 942855 / 853) 

Archief Informatie in Onbekend 

bestand / archief: Archief van Nationaal Christelijk 
Middenstandsverbond (NCMV)- afdeling Boom. 1914-1968. 1 
microfilm. (BE / 942855 / 848) 

Archief Informatie in Onbekend 

bestand / archief: Archief van Unizo-provincie Oost-Vlaanderen. 
1917-1999. 2,5 strekkende meter. (BE / 942855 / 845) 

Archief Informatie in Onbekend 

bestand / archief: Archief van het Nationaal Christelijk 
Middenstandsverbond (NCMV)-gewest Turnhout. 1920-1980. 1,8 
strekkende meter. (BE / 942855 / 472) 

Archief Informatie in Onbekend 

bestand / archief: Archief van Louis Delvaux (1895 - 1976) met 
inbegrip van het archief van Katholiek Verbond van België. 1921-
1946. microfilm. (BE / 942855 / 233) 

Archief Informatie in Onbekend 

bestand / archief: Archief Beroepsverenigingen van het NCMV-
gewest Roeselare. 1921-1996. 24 strekkende meter. (BE / 942855 / 
471) 

Archief Informatie in Onbekend 

bestand / archief: Archief van het Nationaal Christelijk 
Middenstandsverbond (NCMV)-arrondissement Kortrijk. 1924-
1984. 2,7 strekkende meter. (BE / 942855 / 467) 

Archief Informatie in Onbekend 

bestand / archief: Archief van de Nationaal Christelijk 
Middenstandsverbond (NCMV)-provincie Limburg. 1927-1980. 37 
strekkende meter. (BE / 942855 / 469) 

Archief Informatie in Onbekend 

bestand / archief: Archief van Fernand van Ackere. 1930-1958. 6 
strekkende meter. (BE / 942855 / 651) 

Archief Informatie in Onbekend 

bestand / archief: Archief van het Nationaal Christelijk 
Middenstandsverbond (NCMV)-arrondissement Antwerpen. 1934-
1990. 11,5 strekkende meter; microfilm. (BE / 942855 / 461) 

Archief Informatie in Onbekend 

De Middenstand. (1919-1925) (periodiek) Publicatie Auteur Onbekend 

De gids van den middenstand. (1923-[1936]) (periodiek) Publicatie Auteur Onbekend 

Middenstandspost. (1928 - 1940) (periodiek) Publicatie Auteur Onbekend 

De katholieke partij in crisis. Partijpolitiek leven in België (1918-
1940) / Emmanuel Gerard. - Leuven : Kritak, 1987. - 548 p. - ISBN 

Publicatie Informatie in Onbekend 
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90-6303-160-2. - [731] 

Zelfstandigen in beweging. Middenstandsorganisatie in de provincie 
Antwerpen (1854-1994) / Peter Heyrman. - Antwerpen : 
Middenstandsinstituut voor Kultuurspreiding en Aanvullende 
Beroepsopleiding, 1995. - 320 p. - [730] 

Publicatie Informatie in Onbekend 

Noot: zie het voorbeeld Christelijke Landsbond van de Belgische Middenstand in Appendix B.  
 
 

1ste relatie 

6.1 Identificatiecodes en titels van verwante 
bronnen 

Plannen van schepen in Nationaal Scheepvaartmuseum Antwerpen 
 

6.2 Soort verwante bronnen archiefmateriaal 

6.3 Aard van de relaties onderwerp 

6.4 Datering van verwante bronnen en/of 
relaties 

1879-1934 
 

  

2de relatie 

6.1 Identificatiecodes en titels van verwante 
bronnen 

Plannen en afbeeldingen in Scheepvaartmuseum Baasrode 
 

6.2 Soort verwante bronnen archiefmateriaal 

6.3 Aard van de relaties onderwerp 

6.4 Datering van verwante bronnen en/of 
relaties 

1913-1958 
 

Noot: zie het voorbeeld Cockerill Yards in Appendix B.  
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Figuur 1: Het koppelen van geautoriseerde beschrijvingen conform ISAAR(CPF) met ISAD(G)-beschrijvingen van archiefstukken 
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APPENDIX A 
Mapping tussen de beschrijvingselementen uit de eerste en tweede uitgave van ISAAR(CPF). 
 
1ste uitgave6 2de uitgave 
1.1 Identity code 5.4.1 (Identificatiecode van de 

geautoriseerde beschrijving) en 5.4.2 
(Identificatiecodes van de instelling) 

1.2 Type of record 5.1.1 (Soort entiteit) 
1.3 Authority entry 5.1.2 (Geautoriseerde naam (namen)) 
1.4 Parallel entries 5.1.3 (Parallelle namen) 
1.5 Non-preferred terms 5.1.5 (Andere namen) 
1.6 Related entries 5.3 (Relaties) 
2.1.1 Legal numbers 5.1.6 (Identificatiecodes voor organisaties) 
2.1.2 Names 5.1.4 (Namen gestandaardiseerd volgens 

andere regels) 
2.1.3 Dates and places of existence 5.2.1 (Bestaansperiode) en 5.2.3 (Plaatsen) 
2.1.4 Business location 5.2.3 (Plaatsen) 
2.1.5 Legal status 5.2.4 (Rechtsvorm) 
2.1.6 Mandate, functions, sphere of 

activity 
5.2.5 (Functies, beroepen en activiteiten) en 

5.2.6 (Mandaten/Gezagsbronnen) 
2.1.7 Administrative structure 5.2.7 (Structuur/Genealogie) 
2.1.8 Relationships 5.3 (Relaties) 
2.1.9 Other significant information 5.2.8 (Algemene context) 
2.2.2 Names 5.1.4 (Namen gestandaardiseerd volgens 

andere regels) 
2.2.3 Dates and places of existence 5.2.1 (Bestaansperiode) en 5.2.3 (Plaatsen) 
2.2.4 Places of residence 5.2.3 (Plaatsen) 
2.2.5 Nationality 5.2.2 (Geschiedenis) 
2.2.6 Occupation, sphere of activity 5.2.5 (Functies, beroepen en activiteiten) 
2.2.8 Relationships 5.3 (Relaties) 
2.2.9 Other significant information 5.2.8 (Algemene context) 
2.3.2 Names 5.1.4 (Namen gestandaardiseerd volgens 

andere regels) 
2.3.3 Dates and places of existence 5.2.1 (Bestaansperiode) en 5.2.3 (Plaatsen) 
2.3.4 Places and/or geographical areas 5.2.3 (Plaatsen) 
2.3.5 Nationality 5.2.2 (Geschiedenis) 
2.3.6 Occupation, sphere of activity 5.2.5 (Functies, beroepen en activiteiten) 
2.3.7 Family tree 5.2.7 (Structuur/Genealogie) 
2.3.8 Relationships 5.3 (Relaties) 
2.3.9 Other significant information 5.2.8 (Algemene context) 
3.1 Archivist’s note 5.4.8 (Bronnen) en 5.4.9 (Onderhoud) 
3.2 Rules or conventions 5.4.3 (Regels en/of afspraken) 
3.3 Date 5.4.6 (Datering van aanmaak, herziening of 

verwijdering) 
 

                                                           
6
 Aangezien de 1ste uitgave van ISAAR(CPF) nooit in het Nederlands werd vertaald geven we hier de oorspronkelijke 
Engelse namen. 
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APPENDIX B 
 

De gegeven voorbeelden zijn illustratief en niet voorschrijvend. Zij tonen mogelijke 
toepassingen of weergaves van de regels. Men mag de voorbeelden noch de vorm waarin 
ze hier worden voorgesteld zien als voorschriften. De regels in deze norm specificeren de 
invoer van gegevens in een geautoriseerde beschrijving, niet de uitvoer of 
persentatievormen voor deze informatie. Hiervoor zijn er een oneindig aantal mogelijke 
benaderingen welke allemaal correct conform de regels kunnen zijn. 
 
Bijkomende voorbeelden van ISAAR-conforme geautoriseerde beschrijvingen kunnen 
worden teruggevonden op de website van het ICA/CDS 
http://www.hmc.gov.uk/icacds/icacds.htm. 

 
 
 

VOLLEDIGE VOORBEELDEN 
 

 
Voorbeeld 1 – beschrijving van een organisatie  
Vereeniging Rotterdamsche Diergaarde (Nederland) 
 
5.1. IDENTITEIT 

5.1.1 Soort entiteit Organisatie 

5.1.2 Geautoriseerde naam Vereeniging Rotterdamsche Diergaarde  

5.1.3 Parallelle namen  

5.1.4 Namen gestandaardiseerd 
volgens andere regels 

 

5.1.5 Andere namen Blijdorp 
Diergaarde Rotterdam 
Rotterdamse Diergaarde 
Diergaarde Blijdorp  
Dierentuin Blijdorp 

5.1.6 Identifcatiecodes voor 
organisaties 

 

5.2 BESCHRIJVING 

5.2.1 Bestaandsperiode 1854-1939 

5.2.2 Geschiedenis In 1854 hadden een aantal liefhebbers van vogels een 
vogelverzameling bijeengebracht in de tuin van de 
Hollandsche Spoorweg. Deze verzameling breidde zich 
uit, zowel met vogels als met andere beesten. Tegen een 
jaarlijkse bijdrage van fl. 10,00 kon men de menagerie, die 
beheerd werd door de heren G.M.H. van den Bergh en F. 
van der Valk, bezichtigen. In 1856 werd het Spoortuintje 
uitgebreid door het huren van de aangrenzende tuin met 
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koepel. In datzelfde jaar sloot de stationschef S.J. 
Roosdorp zich bij de beide genoemde heren aan, later 
gevolgd door de heer J.M. Scheffer. De koepel werd tot 
sociëteit ingericht, volgens de wens van de betalende 
bezoekers, in die tijd al 4 à 500. In 1856 wordt de 
commissie tot oprichting van een dierentuin opgericht. 
Deze commissie was succesvol, want weldra was het 
benodigde kapitaal bijeen. De commissie kocht de 
terreinen tussen de Kruiskade en de Hollandsche 
Spoorweg.  
 
In 1857 vond de eerste vergadering van de Vereeniging 
Rotterdamsche Diergaarde plaats. Het bestuur bestond 
uit 25 leden. Tot directeur werd benoemd het bestuurslid 
P.H. Martens. In datzelfde jaar werd de eerste spade in de 
grond gestoken en de aanleg werd toevertrouwd aan de 
bekende tuinarchitecten Zocher te Haarlem. Verder werd 
gestart met de bouw van de meest noodzakelijke 
gebouwen, zoals een loods, directeurswoning, 
winterverblijf voor dieren, het apenhuis en een 
sociëteitsgebouw. De ontwerpen hiervan werden 
uitgevoerd door de architecten A.W. van Dam en H.J. 
Haas, tevens bestuursleden van de vereniging. In de jaren 
daarna groeide de diergaarde, zowel in oppervlakte, 
collectie als aantal leden.  
 
In de jaren ’20 en ’30 ging het slecht. Veel leden werden 
door de crisis gedwongen hun lidmaatschap op te zeggen. 
De onkosten stegen terwijl de inkomsten daalden. In 
1931 was het aantal leden gehalveerd. In 1938 werd 
besloten de Vereeniging op te heffen. Met hulp van de 
gemeente Rotterdam en de stichting Bevordering van 
Volkskracht werd de Stichting Rotterdamsche Diergaarde 
opgericht, die geheel in de plaats zou treden van de 
Vereeniging Rotterdamsche Diergaarde, die dan 
ontbonden zou worden. De slotvergadering vond plaats 
op 1 mei 1939.  
 

5.2.3 Plaatsen Rotterdam 

5.2.4 Rechtsvorm Vereniging 

5.2.5 Functies, beroepen en 
activiteiten 

 

5.2.6 Mandaten/Gezagsbronnen Statuten 1857 

5.2.7 Structuur/Genealogie Het bestuur van de Vereeninging Rotterdamsche 
Diergaarde bestond uit 25 bestuursleden. Het betstuur 
verdeelde zich in vier subcommissies, nl. één voor de 
dieren; één voor de gebouwen, één voor de tuin en één 
voor de sociëteit.  
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5.2.8 Algemene context  

5.3 RELATIES 
 

Eerste relatie 
5.3.1 Namen/Identifcatiecodes van  
verwante organisaties, personen of 
families 

Stichting Rotterdamsche Diergaarde  

5.3.2 Relatiecategorie Chronologische 

5.3.3 Beschrijving van de relatie Opvolger 

5.3.4 Datering van de relatie 1938 

5.3 RELATIES 
Tweede relatie 

5.3.1 Namen/Identifcatiecodes van  
verwante organisaties, personen of 
families 

Dr. Koenraad Kuiper 

5.3.2 Relatiecategorie associatief 

5.3.3 Beschrijving van de relatie Directeur van de Rotterdamse Diergaarde 

5.3.4 Datering van de relatie 1924-1947 

5.3 RELATIES 
 

Derde relatie 
5.3.1 Namen/Identifcatiecodes van  
verwante organisaties, personen of 
families 

Commissie belast met de ontvangst der kinderen van de 
wees-, diaconie- en armenscholen 

5.3.2 Relatiecategorie associatief 

5.3.3 Beschrijving van de relatie Deze commissie organiseert bezoeken van kinderen aan 
de dierentuin.  

5.3.4 Datering van de relatie 1861-1928 

5.3 RELATIES 
 

Vierde relatie 
5.3.1 Namen/Identifcatiecodes van  
verwante organisaties, personen of 
families 

De licht commissie 

5.3.2 Relatiecategorie Associatief 

5.3.3 Beschrijving van de relatie Deze commissie werd door het bestuur ingesteld en was 
belast met de voorbereiding en het toezicht op de aanleg 
van electrisch licht in de Diergaarde.  

5.3.4 Datering van de relatie 1912-1913 

5.4 BEHEER 

5.4.1 Identificatiecode van  NL-Archiefschool_3 
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de geautoriseerde beschrijving 

5.4.2 Identificatiecode van de 
instelling 

NL-Archiefschool 

5.4.3 Regels en/of afspraken Conform ISAAR(CPF) versie 2 

5.4.4 Status Concept 

5.4.5 Niveau van detaillering Volledig 

5.4.6 Datering van aanmaak, revisie of 
verwijdering 

2006-01-10 

5.4.7 Taal en schrift Nederlands  

5.4.8 Bronnen J.G.B. Nieuwenhuis – Inventaris van het archief van de 
Vereeniging Rotterdamsche Diergaarde (Rotterdam, 
1964) (auteur, titel) 
 

5.4.9 Onderhoud NL-Archiefschool_3; H.A. Hokke; 2006-01-10  

 
 
6 ORGANISATIES, PERSONEN EN FAMILIES RELATEREN AAN 
ARCHIEFMATERIAAL EN ANDERE BRONNEN 
6.1 Identificatiecodes en titels van 
verwante bronnen 

Archief van de Vereeniging Rotterdamsche Diergaarde 
(titel) 

6.2 Soort verwante bronnen Archiefmateriaal (niveau archief) 

6.3 Aard van de relaties Archiefvormer 

6.4 Datering van verwante bronnen 
en/of relaties 

1854-1943 

 
6 ORGANISATIES, PERSONEN EN FAMILIES RELATEREN AAN 
ARCHIEFMATERIAAL EN ANDERE BRONNEN 
6.1 Identificatiecodes en titels van 
verwante bronnen 

K. Kuiper - De Rotterdamsche Diergaarde in: Natura 
(jrg35, nr. 6) (auteur, titel) 
 

6.2 Soort verwante bronnen Boek 

6.3 Aard van de relaties Onderwerp 

6.4 Datering van verwante bronnen 
en/of relaties 

1936 (datering bron) 
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6 ORGANISATIES, PERSONEN EN FAMILIES RELATEREN AAN 
ARCHIEFMATERIAAL EN ANDERE BRONNEN 
6.1 Identificatiecodes en titels van 
verwante bronnen 

K. Kuiper - Geïllustreerde wandelgids, met een 
wandelkaart en talrijke illustraties (auteur, titel) 
 

6.2 Soort verwante bronnen Boek 

6.3 Aard van de relaties Onderwerp 

6.4 Datering van verwante bronnen 
en/of relaties 

1925 (datering bron) 

 
6 ORGANISATIES, PERSONEN EN FAMILIES RELATEREN AAN 
ARCHIEFMATERIAAL EN ANDERE BRONNEN 
6.1 Identificatiecodes en titels van 
verwante bronnen 

Op het terrein van de Rotterdamse Diergaarde (titel) 
Gemeentearchief Rotterdam, fotocollectie, catalogusnr. 
1985-604-1 (identificatie) 
 

6.2 Soort verwante bronnen Foto 

6.3 Aard van de relaties Onderwerp. 

6.4 Datering van verwante bronnen 
en/of relaties 

1898 (datering bron) 

 
6 ORGANISATIES, PERSONEN EN FAMILIES RELATEREN AAN 
ARCHIEFMATERIAAL EN ANDERE BRONNEN 
6.1 Identificatiecodes en titels van 
verwante bronnen 

De Dierentuin te Rotterdam, Leeuwenkooi in de 
Rotterdamsche Diergaarde (titel) 
Gemeentearchief Rotterdam, collectie Prenten en 
tekeningen, catalogusnr. 1973-5192 (identificatie) 
 

6.2 Soort verwante bronnen Prenten en tekeningen 

6.3 Aard van de relaties Onderwerp  

6.4 Datering van verwante bronnen 
en/of relaties 

Ca. 1858-1862 (datering bron) 

 



42 ISAAR(CPF). Nederlandse vertaling van de tweede uitgave. 
 

 

Voorbeeld 2 - beschrijving van een organisatie  
Gemeentepolitie Leiden (Nederland) 
 
5.1. IDENTITEITt 

5.1.1 Soort entiteit O 

5.1.2 Geautoriseerde naam Gemeentepolitie Leiden  

5.1.3 Parallelle namen  

5.1.4 Namen gestandaardiseerd 
volgens andere regels 

 

5.1.5 Andere namen Leidse gemeentepolitie 

5.1.6 Identifcatiecodes voor 
organisaties 

 

5.2 BESCHRIJVING 

5.2.1 Bestaandsperiode 1851-1993 

5.2.2 Geschiedenis Na invoering van de gemeentewet 1851 werd in Leiden 
de politie omgevormd tot gemeentepolitie. De voormalig 
directeur van politie, J.W.A. van Hulst, werd in 1852 
benoemd tot de eerste commissaris van politie te Leiden, 
met de titel van hoofdcommissarie. Het politiebureau was 
gevestigd in het Leidse stadhuis. Het politiecorps bestond 
in 1852 uit een hoofdcommissaris, 2 commissarissen en 
12 agenten. ’s Nachts werden de agenten bijgestaan door 
de nachtwacht. Deze werd in 1869 opgegeven.  
In 1927 betrok de politie een nieuw hoofdgebouw aan de 
Zonneveldstraat. Met ingang van 1 december 1936 werd 
de brandweer samengevoegd met de politie. Beide 
korpsen vielen onder de commissaris van politie. Beide 
korpsen werden in 1943 weer gescheiden. In 1993 ging 
de Gemeentepolitie Leiden op in de Regiopolitie 
Hollands Midden.   
 

5.2.3 Plaatsen Leiden 

5.2.4 Rechtsvorm Gemeentelijke overheid, gemeentepolitie 

5.2.5 Functies, beroepen en 
activiteiten 

 

5.2.6 Mandaten/Gezagsbronnen Gemeentewet 1851 
Rijkspolitiebesluit 1851 
Rijkspolitiebesluit 1935 
Politiebesluit 1945 
Politiewet 1957 
Politiewet 1993 
 

5.2.7 Structuur/Genealogie Binnen de gemeentepolitie Leiden bestond de volgende 
afdelingen: 
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algemene Dienst; straatpolitie of surveillancedienst; 
verkeerspolitie; parkeerbeheer; bijzondere wetten; 
recherche; kinder- en zedenpolitie; vreemdelingenpolitie; 
documentatiedienst (tijdens WOII); reservepolitie; 
wijkdienst; en hondenbrigade.  
 

5.2.8 Algemene context De gemeentewet van 1851 ruimde een belangrijke plaats 
in voor de politie. Uitgaande van de autonomie van de 
gemeente werd de burgemeester het hoofd van de 
gemeentepolitie, korpsbeheerder genoemd. Volgend op 
de gemeentewet 1851 werd bij Koninklijk Besluit van 17 
december 1851 (Staatsblad 166) het beheer en het beleid 
van de rijkspolitie geregeld. De rijkspolitie stond onder 
gezag van de Minister van Justitie en werd verdeeld over 
vijf districten. De rijkspolitie had als taak de preventieve 
politiezorg, de gemeentepolitie de taak van handhaving 
van de openbare orde.  
In 1931 werd bij wijziging van de gemeentewet van 1931 
onder andere de mogelijkheid geschapen dat kleine 
gemeenten op verzoek van de gemeenteraad rijkspolitie 
zouden krijgen. Een gevolg hiervan was een territoriale 
scheiding van rijks- en gemeentepolitie. Het nieuwe 
Rijkspolitiebesluit van 1935 bouwde de rijkspolitie verder 
uit. Hierin werd onder andere de eis van een koninklijke 
goedkeuring voor de plaatselijke verordeningen omtrent 
de organisatie van de politie opgenomen. Tot 
rijkspolitiezorg werd verklaard alle politiezorg, voor 
zover deze niet door de gemeentewet als gemeentelijke 
politiezorg werd beschouwd.  
 
In de Tweede Wereldoorlog werd een centrale 
staatspolitie in het leven geroepen. De verdeling in rijks- 
en gemeentepolitie kwam hiermee te vervallen. Met het 
Politiebesluit van 1945 werd het dualisme van voor de 
oorlog hersteld. 
 
In 1957 kwam, na veel discussie, de Politiewet 1957 tot 
stand. Uit de memorie van toelichting bleek dat men niet 
van een nieuwe opzet is uitgegaan, maar naar een 
compromis heeft gezocht. Er werd een middenweg 
gekozen tussen centralisatie en decentralisatie; rijks- en 
gemeentepolitie; repressieve politiezorg en preventieve 
politiezorg; gezag van de officier van justitie, de 
burgemeester, de procureur-generaal, commissaris van de 
koningin; taak van de Minister van Justitie en de Minister 
van Binnenlandse Zaken. De Politiewet 1957 kent 
gemeentepolitie in gemeenten boven 25.000 inwoners en 
rijkspolitie in gemeenten beneden de 10.000 inwoners. 
Voor de tussenliggende gemeenten is de soort politie in 
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een tweetal bijlagen van de wet geregeld. De Politiewet 
werd in 1961 en 1964 op ondergeschikte punten en in 
1968 ingrijpend veranderd.  
 
Met de invoering van de Politiewet 1993, welke in 
werking trad op 1 april 1993, zijn de gemeente- en 
rijkspolitiekorpsen opgeheven. Nederland werd ingedeeld 
in 26 regio’s, met per regia één regiopolitiekorps.  

5.3 RELATIES 

5.3.1 Namen/Identifcatiecodes van  
verwante organisaties, personen of 
families 

Regiokorps politie Hollands-Midden 

5.3.2 Relatiecategorie Chronologisch 

5.3.3 Beschrijving van de relatie Opvolger 

5.3.4 Datering van de relatie 1993  

5.4 BEHEER 

5.4.1 Identificatiecode van  
de geautoriseerde beschrijving 

NL-Archiefschool_1 

5.4.2 IdentificatieIdentifcatiecode van 
de instelling 

NL-Archiefschool 

5.4.3 Regels en/of afspraken Conform ISAAR(CPF) versie 2 

5.4.4 Status Concept 

5.4.5 Niveau van detaillering Volledig 

5.4.6 Datering van aanmaak, revisie of 
verwijdering 

2006-01-06 

5.4.7 Taal en schrift Nederlands 

5.4.8 Bronnen H.A. Hokke, M.A.J. Wansbeek – Inventaris van het 
archief van de Gemeentepolitie Leiden, 1853-1993 
(Leiden, 2003) 
 

5.4.9 Onderhoud NL-Archiefschool_1; H.A. Hokke; 2006-01-06 
 

 
6 ORGANISATIES, PERSONEN EN FAMILIES RELATEREN AAN 
ARCHIEFMATERIAAL EN ANDERE BRONNEN 
6.1 Identificatiecodes en titels van 
verwante bronnen 

Archief van de gemeentepolitie Leiden (titel)  

6.2 Soort verwante bronnen Archiefmateriaal (niveau archief) 

6.3 Aard van de relaties Archiefvormer 

6.4 Datering van verwante bronnen 
en/of relaties 

1853-1993 
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6 ORGANISATIES, PERSONEN EN FAMILIES RELATEREN AAN 
ARCHIEFMATERIAAL EN ANDERE BRONNEN 
6.1 Identificatiecodes en titels van 
verwante bronnen 

H.A. Hokke, M.A.J. Wansbeek – Inventaris van het 
archief van de gemeentepolitie Leiden (auteur, titel)  
ISBN 90-72493-20-6 (identificatiecode) 

6.2 Soort verwante bronnen Inventaris 

6.3 Aard van de relaties Toegang 

6.4 Datering van verwante bronnen 
en/of relaties 

2003 (publicatie inventaris)  

 
6 ORGANISATIES, PERSONEN EN FAMILIES RELATEREN AAN 
ARCHIEFMATERIAAL EN ANDERE BRONNEN 
6.1 Identificatiecodes en titels van 
verwante bronnen 

… De Leidse agent, een monument  

6.2 Soort verwante bronnen Boek 

6.3 Aard van de relaties Onderwerp 

6.4 Datering van verwante bronnen 
en/of relaties 

2003 (publicatie boek) 

 
6 ORGANISATIES, PERSONEN EN FAMILIES RELATEREN AAN 
ARCHIEFMATERIAAL EN ANDERE BRONNEN 
6.1 Identificatiecodes en titels van 
verwante bronnen 

Kret, W.J.- Gezicht op de ingang van het politiebureau 
aan de Zonneveldstraat (fotograaf, titel)  
Gemeentearchief Leiden, prentverzameling, GN000675 
(identificatiecode)  

6.2 Soort verwante bronnen Foto 

6.3 Aard van de relaties Onderwerp 

6.4 Datering van verwante bronnen 
en/of relaties 

1927 

 
 



46 ISAAR(CPF). Nederlandse vertaling van de tweede uitgave. 
 

 

Voorbeeld 3 – beschrijving van een organisatie  
Heer Wijnaendt van Steins fundatie (Nederland) 
 
5.1. IDENTITEIT 

5.1.1 Soort entiteit Organisatie  

5.1.2 Geautoriseerde naam Heer Wijnaendt van Steins fundatie 

5.1.3 Parallelle namen  

5.1.4 Namen gestandaardiseerd 
volgens andere regels 

 

5.1.5 Andere namen Heer Wijnaendt van Stein’s fundatie 

5.1.6 Identifcatiecodes voor 
organisaties 

 

5.2 BESCHRIJVING 

5.2.1 Bestaandsperiode 1874 - 1999 
 

5.2.2 Geschiedenis 
 
 

De fundatie werd door Martinus Wijnaendts (1786-1873) 
in 1860 gesticht voor het verschaffen van onderdak aan 
protestantse alleenstaande vrouwen die nooit door een 
armbestuur bedeeld waren geweest. De instelling werd 
door vier regenten voor de Hervormde gemeente 
beheerd. Bovendien werd bepaald dat het College van 
Regenten jaarlijks rekening en verantwoording af zouden 
leggen aan de Commissie tot Behartiging der Algemene 
Belangen.  
De fundatie heeft bestaan tot 1999.  
 

5.2.3 Plaatsen Breda (Oude Vest) 
 
 

5.2.4 Rechtsvorm Fundatie 

5.2.5 Functies, beroepen en 
activiteiten 

Verzorging van protestantse alleenstaande vrouwen.  

5.2.6 Mandaten/Gezagsbronnen Schenkingsakte d.d. 27 juli 1860  

5.2.7 Structuur/Genealogie De fundatie wordt bestuurd door een College van 
Regenten.  

5.2.8 Algemene context  

5.3 RELATIES 
 

Eerste relatie 
5.3.1 Namen/Identifcatiecodes van  
verwante organisaties, personen of 
families 

Martinus Wijnaendt van Stein (naam) 
NL-Archiefschool_2 (Identifcatiecode van fiche) 

5.3.2 Relatiecategorie associatief 
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5.3.3 Beschrijving van de relatie Oprichter van de fundatie 

5.3.4 Datering van de relatie 1860 

5.3 RELATIES 
 

Tweede relatie 
5.3.1 Namen/Identifcatiecodes van  
verwante organisaties, personen of 
families 

Nederduits Hervormde Gemeente Breda  

5.3.2 Relatiecategorie associatief 

5.3.3 Beschrijving van de relatie Het fonds werd eigendom van de Nederduits Hervormde 
Gemeente 

5.3.4 Datering van de relatie Vanaf 1860  

5.4 BEHEER 

5.4.1 Identificatiecode van  
de geautoriseerde beschrijving 

NL-Archiefschool_3 

5.4.2 IdentificatieIdentifcatiecode van 
de instelling 

NL-Archiefschool 

5.4.3 Regels en/of afspraken Conform ISAAR(CPF) versie 2 

5.4.4 Status Concept 

5.4.5 Niveau van detaillering Deels 

5.4.6 Datering van aanmaak, revisie of 
verwijdering 

2006-01-06 

5.4.7 Taal en schrift Nederlands  

5.4.8 Bronnen K.G.L. Laurijssens – Inventaris van het archief van de 
heer Wijnaendts van Steins fundatie (Breda, 1977)  
 

5.4.9 Onderhoud NL-Archiefschool_3; H.A. Hokke; 2006-01-06  

 
 
6 ORGANISATIES, PERSONEN EN FAMILIES RELATEREN AAN 
ARCHIEFMATERIAAL EN ANDERE BRONNEN 
6.1 Identificatiecodes en titels van 
verwante bronnen 

Archief van de Heer Wijnaendt van Steins fundatie. (titel) 
 

6.2 Soort verwante bronnen Archiefmateriaal (archief) 

6.3 Aard van de relaties Archiefvormer  

6.4 Datering van verwante bronnen 
en/of relaties 

(1660) 1839-1999  
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6 ORGANISATIES, PERSONEN EN FAMILIES RELATEREN AAN 
ARCHIEFMATERIAAL EN ANDERE BRONNEN 
6.1 Identificatiecodes en titels van 
verwante bronnen 

K.G.J. Laurijssens - Inventaris van het archief van de 
Heer Wijnaendt van Steins fundatie (titel) 
 

6.2 Soort verwante bronnen Inventaris 

6.3 Aard van de relaties Toegang  

6.4 Datering van verwante bronnen 
en/of relaties 

1977 (publicatiedatum) 
(1660) 1839-1956 (datum beschreven archief)  

 
6 ORGANISATIES, PERSONEN EN FAMILIES RELATEREN AAN 
ARCHIEFMATERIAAL EN ANDERE BRONNEN 
6.1 Identificatiecodes en titels van 
verwante bronnen 

Reissig, F- De bewoonsters met personeel van de in 1861 
gestichte Wijnaendts van Stein fundatie aan de Oude 
Vest (fotograaf, titel) 
Stadsarchief Breda, Topografische Historische Atlas, 
19780236 

6.2 Soort verwante bronnen Foto 

6.3 Aard van de relaties Onderwerp 

6.4 Datering van verwante bronnen 
en/of relaties 

1900 

 
6 ORGANISATIES, PERSONEN EN FAMILIES RELATEREN AAN 
ARCHIEFMATERIAAL EN ANDERE BRONNEN 
6.1 Identificatiecodes en titels van 
verwante bronnen 

Breukink, W.- Interieur van de Regentenkamer 
Wijnaendts van Steins Fundatie aan de Oude Vest 9 
(fotograaf, titel) 
Stadsarchief Breda, Topografische Historische Atlas, 
19630239 

6.2 Soort verwante bronnen Foto 

6.3 Aard van de relaties Onderwerp 

6.4 Datering van verwante bronnen 
en/of relaties 

1963 

 
6 ORGANISATIES, PERSONEN EN FAMILIES RELATEREN AAN 
ARCHIEFMATERIAAL EN ANDERE BRONNEN 
6.1 Identificatiecodes en titels van 
verwante bronnen 

P.A. Smits – Heer Wijnaendts van Stein’s fundatie te 
Breda, 1861-1999 (auteur, titel) 
 

6.2 Soort verwante bronnen Boek 

6.3 Aard van de relaties Onderwerp 

6.4 Datering van verwante bronnen 
en/of relaties 

2000 
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6 ORGANISATIES, PERSONEN EN FAMILIES RELATEREN AAN 
ARCHIEFMATERIAAL EN ANDERE BRONNEN 
6.1 Identificatiecodes en titels van 
verwante bronnen 

Klein Obbink, Marja – Het is hier net een grote 
huiskamer : verzorgingstehuis Heer Wijnaendts van 
Stein’s Fundatie verdwijnt (auteur – titel) 
 

6.2 Soort verwante bronnen krantenartikel 

6.3 Aard van de relaties Onderwerp 

6.4 Datering van verwante bronnen 
en/of relaties 

1999-06-09 
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Voorbeeld 4 – beschrijving van een organisatie  
Christelijke Landsbond van de Belgische Middenstand (België) 
 
5.1. IDENTITEIT 

5.1.1 Soort entiteit Organisatie 

5.1.2 Geautoriseerde naam Christelijke Landsbond van de Belgische Middenstand 

5.1.3 Parallelle namen  

5.1.4 Namen gestandaardiseerd 
volgens andere regels 

 

5.1.5 Andere namen - Christelijke Landsbond van de Middenstand, 1919 - 
1941 

- Kristelijke Landsbond van de Belgische Middenstand, 
1919 - 1941 

- Christen Landsbond van de Belgische Middenstand, 
1919 - 1941 

5.1.6 Identifcatiecodes voor 
organisaties 

 

5.2 BESCHRIJVING 

5.2.1 Bestaandsperiode 1919 - 1941 

5.2.2 Geschiedenis • Historische schets  
In 1912 werd priester Isidoor Lambrechts vrijgesteld 
door Mercier om een nationale christelijke 
middenstandsorganisatie op te richten, vertrekkend 
vanuit het Algemeen Syndicaat van Handelsreizigers, 
Bedienden, Neringdoeners en Patroons (1891). Deze 
oude koepel werd onder impuls van Lambrechts 
hervormd, met afzonderlijke organisaties voor bedienden 
en zelfstandigen. Zo werden in het najaar van 1913 de 
contouren uitgetekend van een afzonderlijk Algemeen 
Syndicaat van de Middenstand. Pas na de oorlog kon de 
federatie definitief worden ingericht. Op donderdag 15 
mei 1919, kwam de eerste Hoofdraad samen van de 
Christen Landsbond van de Belgische Middenstand. In 
augustus werd de Antwerpse bankier Louis Crauwels tot 
nationaal voorzitter verkozen.   
  
Vanaf 1921 zou de Landsbond zich nadrukkelijker 
partijpolitiek engageren. Lambrechts schaarde zijn 
middenstandsfederatie resoluut aan de kant van de 
democratische en Vlaamsgezinde fractie binnen de 
katholieke partij. In de zomer van 1921 werd de 
Landsbond erkend als officiële politieke 
vertegenwoordiger van de christelijke middenstand en 
betrokken bij de hervorming van de katholieke partij. Als 
klein broertje van de christelijke sociale familie had hij 
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echter nauwelijks spreekrecht in de Katholieke Unie. 
Minister Van de Vyvere, niet toevallig een 
verzoeningsfiguur tussen de democraten en de 
conservatieven in de katholieke partij, nam de Landsbond 
onder zijn vleugels (tot ca. 1928). Tijdens de volgende 
jaren kon de organisatie slechts mondjesmaat eigen 
politieke vertegenwoordigers afdwingen, bv. Alfons Van 
Coillie (Roeselare), Jozef Nolf (Merksem), Jozef 
Clynmans (Leuven), Louis Herbert (Lokeren), Jean-
Baptist Rombauts (Herentals) en Emile Blavier (Hasselt). 
  
  
Het werkingsbereik van de organisatie bleef nagenoeg 
beperkt tot Vlaanderen. Diverse pogingen om in 
Wallonië de oude afdelingen van het SGCM te 
dynamiseren, faalden. Het Federaal Comité van het 
SGCM werd eind 1922 heringericht. In het Bergense 
Syndicaat werd één jaar later een priester vrijgesteld, m.n. 
Vital Gontié. Maar zijn nieuwe Alliance Nationale 
(Chrétienne) des Classes Moyennes is nooit echt uit de 
startblokken geraakt. De Landsbond kon blijvend 
rekenen op de steun van de christelijke 
middenstandsfederaties van West-Vlaanderen en 
Antwerpen (vooral Mechelen, Boom en de Kempen). In 
Limburg ontwikkelde zich vanaf 1928 ook een sterke 
christelijke koepelorganisatie. De Landsbond had vooral 
leden onder de middenstand op het platteland en in de 
provinciesteden. Zijn aanhang in grootsteden als Brussel 
of Antwerpen was eerder onbeduidend.   
  
De organisatie kampte echter met acuut geldgebrek. 
Slechts langzaam werd er vorm gegeven aan een eigen 
netwerk van dienstverlenende instellingen en dat bleef 
dan nog grotendeels regionaal gebonden. Een Centrale 
Middenstandsbank (CMB) / Centrale Kredietkas voor de 
Middenstand (CKM) werd opgericht in juni 1923. Enkele 
weken later volgde een Onderlinge 
Middenstandsverzekering. In 1924 werd de 
samenaankoopafdeling Cenko (Centraal Koopkantoor 
voor Koloniale Waren) gevormd.   
  
Toen stichter Isidoor Lambrechts in 1924 plots overleed, 
was de Landsbond, ondanks al zijn inspanningen, nog 
steeds een onbeduidende koepelstructuur. Zijn opvolger 
Victor Corluy wilde daar in ijltempo aan verhelpen maar 
miste de tact van zijn voorganger. De weerstand tegen 
zijn streven naar centralisatie zou in 1926-1927 een 
hoogtepunt bereiken n.a.v. het debâcle van de Centrale 
Middenstandsbank en van de Kortrijkse 
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Middenstandsbank. Dit leidde o.m. tot de afscheuring 
van de sterke Gentse middenstandsorganisatie. Corluy 
werd in 1928 opgevolgd door Alfons Jacobs. Die kon 
dankzij de steun van de kerkelijke hiërarchie de 
Landsbond boven water houden. Hij richtte i.s.m. de 
Boerenbond een nieuwe Algemene 
Verzekeringsmaatschappij van de Middenstand (AVM) 
op. De Landsbond werd in 1930-1931 echter 
geconfronteerd met de ondergang van diverse kleine 
regionale christelijke middenstandsbanken (bv. Leuven 
en Boom) en werd in de roerige jaren 1930 (mede door 
zijn banden met de Belgische Boerenbond) het mikpunt 
van diverse neutrale middenstandscomités en 
actiegroepen. Hij raakte verwikkeld in een langdurig 
conflict met conservatief-katholieke politici als Fernand 
Van Ackere en Paul Crokaert die een alternatieve 
christelijke middenstandsfederatie wilden vormen. Ook 
de nog bij de Landsbond aangesloten federaties uit 
Limburg en West-Vlaanderen namen meer en meer 
afstand van de koepelorganisatie. In 1935 werd proost 
Jacobs duidelijk tegen zijn zin verplicht om aan te sluiten 
bij het nieuwe Christen Middenstandsverbond van België 
(CMVB/FNCCM).  
  
De dualiteit in de christelijke middenstandsorganisatie 
zou blijven bestaan tot (en zelfs na) de Tweede 
Wereldoorlog. De Landsbond bleef in 1935-1940 een 
afzonderlijke politieke werking ontplooien. Al op 29 
september 1935, het CMVB was nauwelijks opgericht, 
riep de Landsbond een afzonderlijk congres samen. 
Priester Jacobs beschouwde zich nog steeds als de leider 
van de enige legitieme katholieke standsorganisatie voor 
zelfstandigen. Het prestige van het nationaal secretariaat 
in Mechelen was echter duidelijk aangetast door de 
bankaffaires en de toenemende agitatie van de neutrale 
middenstandsgroepen. Het secretariaat had bitter weinig 
middelen en stak diep in de schulden. Pas toen Jacobs 
eind 1941 formeel ontslag kreeg van Van Roey, hield de 
organisatie op te bestaan. 
 

• Profiel schets  
De Christelijke Landsbond van de Belgische 
Middenstand was een door proosten geleide 
interprofessionele middenstandsorganisatie met een 
uitdrukkelijk christelijk en democratisch profiel. De 
stichters inspireerden zich op de Belgische Boerenbond 
en de Nederlandse katholieke middenstandsbeweging. De 
organisatie recruteerde vooral onder de bescheiden 
zelfstandigen in de provinciesteden en het platteland. 
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• Kwantitatieve gegevens  

Tussen 1921 tot 1926 steeg het ledenaantal van de 
Landsbond van 10 à 12.000 tot ca. 21.000.  
Op het congres van de Landsbond in augustus 1926 ("De 
Gids van den Middenstand", 1926, 214-15)werd het 
ledenaantal begroot op 21.410, als volgt verdeeld over de 
provincies:   
West-Vlaanderen 8399  
Oost-Vlaanderen 6629  
Antwerpen 3176  
Brabant 1289  
Limburg 388  
Henegouwen 808  
Luik 721  
  
De bancaire schandalen die de organisatie teisterden, de 
afscheuring van het Oost-Vlaams middenstandsverbond 
in 1927, het verdwijnen van de Waalse afdelingen en de 
algemene malaise in de christelijke 
middenstandsbeweging tijdens de jaren 1930 verklaren 
waarom het ledenaantal tijdens het interbellum 
waarschijnlijk nooit veel meer heeft bedragen. De 
ledenaantallen die priester Jacobs in 1933-1935 soms 
opgaf (30.000 à 35.000) lijken een forse overschatting.   
Na de stichting van het Christen Middenstandsverbond 
van België in 1935 deemsterde de organisatie verder weg. 
In 1939 had het door Jacobs uitgegeven weekblad 
"Middenstandspost" nog nauwelijks 2046 abonnees.  
 

5.2.3 Plaatsen • Zetels 
- Brussel - stad [gemeente in arrondissement Brussel - 
Hoofdstad - BE]: Renaissancelaan, 1919 - 1920 

- Brussel - stad [gemeente in arrondissement Brussel - 
Hoofdstad - BE]: Waversebaan, 1920 - 1924 

- Brussel - stad [gemeente in arrondissement Brussel - 
Hoofdstad - BE]: Troonlaan, 1924 - juni 1927 

- Mechelen [gemeente in arrondissement Mechelen - 
BE]: Stationsstraat, juni 1927 - 1941 

5.2.4 Rechtsvorm  

5.2.5 Functies, beroepen en 
activiteiten 

- voorzitter (voorzitter): Louis Crauwels (1852-1934), 
1919 - juli 1925 

- voorzitter (deken ; voorzitter vanaf 1925): Aloïs Van 
de Vyvere (1871-1961), 1919 - 1928  

- Laatste vermelding als voorzitter/deken op het 
congres van 5 oktober 1930. 

- voorzitter (voorzitter): Alfons Van Coillie (1884-
1949), 1933 - 1941  
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- De begindatum van zijn voorzitterschap is 
onduidelijk. 

- afgevaardigd-beheerder (afgevaardigde): Evariste 
Vuylsteke (-1965), 1926 

- proost (nationaal proost en directeur): Isidoor 
Lambrechts (1886-1924), 1919 - 1924 

- proost (nationaal proost en directeur): Victor Corluy 
(1878-1956), 1924 - 1928 

- proost (nationaal proost en directeur): Alfons Jacobs 
(1879-1967), januari 1928 - 1941 

- propagandist: Maurice De Bock (1893-1956), 1929 - 
1941 

- bestuurslid (lid van de Hoofdraad): Paul Allossery 
(1875-1943), 1919 - 1935 

- bestuurslid (lid van de Hoofdraad): Antoon Van 
Kasteren (1885-1961), 1920 - 1931 

- bestuurslid: Fernand van Ackere (1878-1958), 1922 - 
1927 

- bestuurslid (lid van de Hoofdraad / Nationaal 
Comité): Joseph Clynmans (1889-1966), 1924 - 1932 

- bestuurslid: Louis Herbert (1872-1929), 1924 - 1929 

- bestuurslid: Jozef Gobbers (1883-1964) 

- bestuurslid (lid van de Hoofdraad): Jozef Nolf (1870-
1933) 

- werkend lid: Jozef De Kepper (1882-) 
- Uitgever van Nationaal middenstandscongres. 
([1921]-) (reeks) 

- Uitgever van Vlaamsche sociale week van den 
middenstand. (1923-) (reeks) 

5.2.6 Mandaten/Gezagsbronnen  

5.2.7 Structuur/Genealogie De statuten van de organisatie werden pas definitief 
gepubliceerd in mei 1923.  
De structuur van de Landsbond, een federatie van 
provinciale of diocesane verbonden, was geïnspireerd op 
de N(ederlandse)RKM én op de Belgische Boerenbond. 
De vertegenwoordigers van de aangesloten provinciale 
verbonden konden hun stem laten horen in de 
Hoofdraad. Die provinciale koepels kregen één 
afgevaardigde per duizend leden. Er was ook voorzien in 
een vertegenwoordiging van de aangesloten 
beroepsfederaties en diensten (één per vijfhonderd). 
Omdat al snel bleek dat de diocesane verbonden door de 
rivaliteit tussen de betrokken regionale groepen 
nauwelijks van de grond kwamen, werd op 21 januari 
1923 ook een Raad van Afgevaardigden ingericht. Alle 
aangesloten groepen waren daarin rechtstreeks 
vertegenwoordigd door twee afgevaardigden.  
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De statuten werden, gezien het nogal kleinschalig 
karakter van de organisatie, niet erg strikt gevolgd. De 
Hoofdraad werd gedomineerd door de leiders van de 
sterkste afdelingen en regionale federaties.  
 

Proost Lambrechts droomde weliswaar van een met de 
Boerenbond vergelijkbaar gecentraliseerd netwerk van 
diensten: samenaankoop, kredietkassen, 
verzekeringsmaatschappijen en zelfs mutualiteiten. Ook 
wilde hij een netwerk van christelijke beroepsfederaties 
vormen. Zijn opvolger Victor Corluy trachtte de greep 
van het nationaal secretariaat op de beweging te 
versterken o.m. door de inrichting van arrondissementele 
verbonden. Maar hij stootte op te veel tegenkanting. Zijn 
opvolger Jacobs hield vast aan die arrondissementele 
onderbouw, maar moest dulden dat er zowel in West-
Vlaanderen als in Limburg (vrij autonome) provinciale 
verbonden bleven bestaan. 

5.2.8 Algemene context  

 
5.3 RELATIES 

5.3.1 Namen  
5.3.2 

Relatiecategorie  
5.3.3 

Beschrijving  
5.3.4 

Datering  
Opmerking  

Algemeen Syndicaat van 
Reizigers, Bedienden en Patroons 
/ Syndicat Général des 
Voyageurs, Employés et Patrons 
(1891-1914 ; 1919-[1923]) 

Chronologisch voortzetting van 1919 In Vlaanderen 

Katholiek Verbond van België / 
Union Catholique Belge (1921-
1936) 

Hiërarchisch neemt deel aan 1921   

Algemene 
Verzekeringsmaatschappij van de 
Middenstand (1928-1998) 

Associatief stichter van 1928   

Bestendig Secretariaat van de 
Belgische Middenstand (1912-
1942) 

Hiërarchisch 
heeft als 
onderdeel 

1919 - 1941   

Unizo provincie Antwerpen 
(1918-heden) 

Hiërarchisch 
heeft als 
onderdeel 

1919 - 1941   

Unizo-gewest Mol (1925-heden) Hiërarchisch 
heeft als 
onderdeel 

1925 - 1941   

Unizo-gewest Turnhout ([1914]-
heden) 

Hiërarchisch 
heeft als 
onderdeel 

1925 - 1941   

Unizo-arrondissement Leuven 
(1926-heden) 

Hiërarchisch 
heeft als 
onderdeel 

1926 - 1941   

Unizo-gewest Hoogstraten (1926-
heden) 

Hiërarchisch 
heeft als 
onderdeel 

1926 - 1941   

Unizo-gewest Westerlo (1928- Hiërarchisch heeft als 1928 - 1941   
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heden) onderdeel 

Unizo-gewest Geel (1931-heden) Hiërarchisch 
heeft als 
onderdeel 

1931 - 1941   

Unizo-gewest Herentals (1919-
heden) 

Hiërarchisch 
heeft als 
onderdeel 

Onbekend   

Unizo West-Vlaanderen (1911-
heden) 

Hiërarchisch 
heeft als 
deelnemer 

1919 - 1941   

Unizo-arrondissement Kortrijk 
(1921-heden) 

Hiërarchisch 
heeft als 
deelnemer 

1921 - 1941   

Provinciaal 
Middenstandssecretariaat van 
Oost-Vlaanderen (1920-) 

Hiërarchisch 
heeft als 
deelnemer 

1922 - 
maart 1927 

De breuk werd 
geacteerd op de 
Hoofdraad van 17 
maart 1927. 

Algemeen Comiteit tot 
Verdediging van de Belangen der 
Kleine Burgerij 'De Middelstand', 
Gent (1914-[1945]) 

Hiërarchisch 
heeft als 
deelnemer 

juni 1925 - 
1930 

De samenwerking was 
nooit erg intens en de 
groep lijkt nooit 
lidmaatschapsbijdragen 
te hebben betaald 

Unizo Limburg (1923-) Hiërarchisch 
heeft als 
deelnemer 

1928 - 1941   

Louis Crauwels (1852-1934) Hiërarchisch 
voorzitter 
(voorzitter) 

1919 - 
juli 1925 

  

Aloïs Van de Vyvere (1871-1961) Hiërarchisch 
voorzitter (deken 
; voorzitter vanaf 
1925) 

1919 - 1928 

Laatste vermelding als 
voorzitter/deken op 
het congres van 5 
oktober 1930. 

Alfons Van Coillie (1884-1949) Hiërarchisch 
voorzitter 
(voorzitter) 

1933 - 1941 
De begindatum van 
zijn voorzitterschap is 
onduidelijk. 

Evariste Vuylsteke (-1965) Hiërarchisch 
afgevaardigd-
beheerder 
(afgevaardigde) 

1926   

Isidoor Lambrechts (1886-1924) Hiërarchisch 
proost (nationaal 
proost en 
directeur) 

1919 - 1924   

Victor Corluy (1878-1956) Hiërarchisch 
proost (nationaal 
proost en 
directeur) 

1924 - 1928   

Alfons Jacobs (1879-1967) Hiërarchisch 
proost (nationaal 
proost en 
directeur) 

januari 1928 - 
1941 

  

Maurice De Bock (1893-1956) Associatief propagandist 1929 - 1941   

Paul Allossery (1875-1943) Hiërarchisch 
bestuurslid (lid 
van de 
Hoofdraad) 

1919 - 1935   

Antoon Van Kasteren (1885-
1961) 

Hiërarchisch 
bestuurslid (lid 
van de 
Hoofdraad) 

1920 - 1931   

Fernand van Ackere (1878-1958) Hiërarchisch bestuurslid 1922 - 1927   

Joseph Clynmans (1889-1966) Hiërarchisch bestuurslid (lid 1924 - 1932   
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van de 
Hoofdraad / 
Nationaal 
Comité) 

Louis Herbert (1872-1929) Hiërarchisch bestuurslid 1924 - 1929   

Jozef Gobbers (1883-1964) Hiërarchisch bestuurslid Onbekend   

Jozef Nolf (1870-1933) Hiërarchisch 
bestuurslid (lid 
van de 
Hoofdraad) 

Onbekend   

Jozef De Kepper (1882-) Associatief werkend lid Onbekend   

Nationaal middenstandscongres. 
([1921]-) (reeks) 

Associatief Uitgever Onbekend   

Vlaamsche sociale week van den 
middenstand. (1923-) (reeks) 

Associatief Uitgever Onbekend   

 
 
5.4 BEHEER 

5.4.1 Identificatiecode van  
de geautoriseerde beschrijving 

ODIS/OR 3831 

5.4.2 IdentificatieIdentifcatiecode van 
de instelling 

ODIS 

5.4.3 Regels en/of afspraken ODIS-2006 

5.4.4 Status Revised 

5.4.5 Niveau van detaillering 6 

5.4.6 Datering van aanmaak, revisie 
of verwijdering 

Datum van laatste herziening : 2 december 2005 

5.4.7 Taal en schrift Dutch/ISO-8859-1 

5.4.8 Bronnen Onbekend 

5.4.9 Onderhoud  

 
 

6 ORGANISATIES, PERSONEN EN FAMILIES RELATEREN AAN 
ARCHIEFMATERIAAL EN ANDERE BRONNEN 

6.1 Identificatiecodes en titels van verwante bronnen 
6.2. Soort 
verwante 
bronnen  

6.3. Aard van 
de relaties  

6.4 
Datering  

bestand / archief: Archief van het Nationaal Christelijk 
Middenstandsverbond (NCMV)- provincie West-Vlaanderen. 
1903-1940; 1950-1992. 8,4 strekkende meter. (BE / 942855 / 
853) 

Archief Informatie in Onbekend 

bestand / archief: Archief van Nationaal Christelijk 
Middenstandsverbond (NCMV)- afdeling Boom. 1914-1968. 1 
microfilm. (BE / 942855 / 848) 

Archief Informatie in Onbekend 

bestand / archief: Archief van Unizo-provincie Oost-
Vlaanderen. 1917-1999. 2,5 strekkende meter. (BE / 942855 / 
845) 

Archief Informatie in Onbekend 
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bestand / archief: Archief van het Nationaal Christelijk 
Middenstandsverbond (NCMV)-gewest Turnhout. 1920-1980. 
1,8 strekkende meter. (BE / 942855 / 472) 

Archief Informatie in Onbekend 

bestand / archief: Archief van Louis Delvaux (1895 - 1976) 
met inbegrip van het archief van Katholiek Verbond van 
België. 1921-1946. microfilm. (BE / 942855 / 233) 

Archief Informatie in Onbekend 

bestand / archief: Archief Beroepsverenigingen van het 
NCMV-gewest Roeselare. 1921-1996. 24 strekkende meter. 
(BE / 942855 / 471) 

Archief Informatie in Onbekend 

bestand / archief: Archief van het Nationaal Christelijk 
Middenstandsverbond (NCMV)-arrondissement Kortrijk. 
1924-1984. 2,7 strekkende meter. (BE / 942855 / 467) 

Archief Informatie in Onbekend 

bestand / archief: Archief van de Nationaal Christelijk 
Middenstandsverbond (NCMV)-provincie Limburg. 1927-
1980. 37 strekkende meter. (BE / 942855 / 469) 

Archief Informatie in Onbekend 

bestand / archief: Archief van Fernand van Ackere. 1930-
1958. 6 strekkende meter. (BE / 942855 / 651) 

Archief Informatie in Onbekend 

bestand / archief: Archief van het Nationaal Christelijk 
Middenstandsverbond (NCMV)-arrondissement Antwerpen. 
1934-1990. 11,5 strekkende meter; microfilm. (BE / 942855 / 
461) 

Archief Informatie in Onbekend 

De Middenstand. (1919-1925) (periodiek) Publicatie Auteur Onbekend 

De gids van den middenstand. (1923-[1936]) (periodiek) Publicatie Auteur Onbekend 

Middenstandspost. (1928 - 1940) (periodiek) Publicatie Auteur Onbekend 

De katholieke partij in crisis. Partijpolitiek leven in België 
(1918-1940) / Emmanuel Gerard. - Leuven : Kritak, 1987. - 
548 p. - ISBN 90-6303-160-2. - [731] 

Publicatie Informatie in Onbekend 

Zelfstandigen in beweging. Middenstandsorganisatie in de 
provincie Antwerpen (1854-1994) / Peter Heyrman. - 
Antwerpen : Middenstandsinstituut voor Kultuurspreiding en 
Aanvullende Beroepsopleiding, 1995. - 320 p. - [730] 

Publicatie Informatie in Onbekend 

 



ISAAR(CPF). Nederlandse vertaling van de tweede uitgave. 59 
 

 

Voorbeeld 5 – beschrijving van een organisatie  
Zusters Clarissen van Leuven (Kessel-Lo) (België) 
 
5.1. IDENTITEIT 

5.1.1 Soort entiteit Organisatie 

5.1.2 Geautoriseerde naam Zusters Clarissen van Leuven (Kessel-Lo)  

5.1.3 Parallelle namen  

5.1.4 Namen gestandaardiseerd 
volgens andere regels 

 

5.1.5 Andere namen - volledig: Zusters Clarissen van Leuven, 1838 - 1969 

- alternatief: Zusters Clarissen-Coletienen van Leuven, 
1838 - 1969 

- volledig: Zusters Clarissen van Korbeek-Lo, 1969 - 
1976 

- alternatief: Zusters Clarissen-Coletienen van 
Korbeek-Lo, 1969 - 1976 

- volledig: Zusters Clarissen van Kessel-Lo, 1976 - 
heden 

- alternatief: Zusters Clarissen-Coletienen van Kessel-
Lo, 1976 - heden 

5.1.6 Identifcatiecodes voor 
organisaties 

 

5.2 BESCHRIJVING 

5.2.1 Bestaandsperiode 1838 - heden 

5.2.2 Geschiedenis • Historische schets  
Na een eeuwenlange aanwezigheid (1515-1783) van de 
Clarissen-Urbanisten (Rijke Klaren) in Leuven, vestigden 
er zich in 1838 Clarissen-Coletienen in de 
universiteitsstad. Het Leuvense klooster werd gesticht 
door de Arme Klaren uit Brugge, één van de weinige 
contemplatieve gemeenschappen die de kerkelijke 
hervormingen uit de Oostenrijkse en Franse perioden 
had overleefd.   
 
Ziekte en vroegtijdig overlijden van een aantal zusters en 
huisvestingsproblemen kenmerkten de moeilijke 
aanvangsjaren van het Leuvense Clarissenklooster. Pas 
wanneer ze in 1843, door toedoen van hun weldoener, 
kanunnik Jan-Baptist David, hun intrek konden nemen in 
een nieuw pand aan de Bogaardenstraat kwam de 
communauteit tot bloei. Het aantal leden van de 
gemeenschap, bestaande uit buitenzusters en slotzusters, 
nam in de decennia nadien sterk toe. Verschillende 
zusters van de Leuvense communauteit werden 
uitgezonden om te helpen bij de oprichting van nieuwe 
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Clarissenkloosters in binnen- (Ieper en Brussel) en 
buitenland (Baddeslay, Londen en Manchester).  
 
De buitenzusters onderhielden contacten met de 
buitenwereld en richtten in 1843 in het klooster een 
kleuterschooltje op, dat tot 1938 bleef bestaan. De 
slotzusters waren steeds gebonden aan een strenge 
clausuur en concentreerden zich volledig op een intens 
spiritueel leven in armoede. Pas vanaf de late jaren 1950 
en de jaren 1960 werden er in het spoor van de 
vernieuwingsbeweging binnen de Kerk en het Tweede 
Vaticaans Concilie (1962-1965) aanpassingen 
doorgevoerd inzake het spirituele en gemeenschapsleven. 
De zusters kregen een grotere individuele vrijheid en 
vormingsmogelijkheden inzake gebed en spiritualiteit. 
Tegelijkertijd werd de afzondering van de buitenwereld 
minder streng. Voortaan konden de zusters binnen de 
kloostermuren ook aan de slag in het liturgisch naaiatelier 
en de hostiebakkerij. Op die manier konden ze beter 
instaan voor hun eigen levensonderhoud en hoefden ze 
niet langer om alle financiële middelen te bedelen. 
Dankzij hun engagement in de federatie van de Vlaamse 
Clarissen werden ook de banden tussen de Leuvense 
zusters en andere Vlaamse Clarissenkloosters en de 
ruimere Franciscaanse familie nauwer aangehaald.   
 
De grotere openheid van de Clarissengemeenschap kreeg 
in 1969 een sterke impuls. In dat jaar verhuisden de 
zusters van het Leuvense stadscentrum naar een nieuw 
klooster op de Predikherenberg in Korbeek-Lo, vanaf 
1976 op het grondgebied van Kessel-Lo. Ze namen er 
hun intrek in het in 1968 gebouwde studiehuis van de 
Aalmoezeniers van de Arbeid. De nieuwe behuizing 
stimuleerde de gedeeltelijke samenwerking van de 
zustergemeenschap met de parochiale gemeenschap en 
liet een grotere gastvrijheid toe. De liturgie van de zusters 
werd opengesteld voor de parochianen en er werd een 
klein gastenverblijf ingericht. Zo konden onder meer een 
aantal Chinese bisschoppen, uitgenodigd door de 
Ferdinand Verbieststichting van de gastvrijheid van de 
Leuvense Clarissen gebruik maken. Ook in het nieuwe 
klooster op de Predikherenberg richtten de clarissen een 
liturgisch naaiatelier (tot 1999) en een hostiebakkerij in.   
 
De zusters bleven ook in de laatste decennia van de 
twintigste eeuw verder werken aan spirituele en 
liturgische vernieuwing. Ook het gemeenschapsleven 
kreeg binnen die context de nodige aandacht. 
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• Profiel schets  
De zusters Clarissen van Leuven/Kessel-Lo vormen een 
autonoom klooster binnen de exempte Clarissenorde. Ze 
volgen de Regel zoals die door de H. Clara (1194-1253) 
werd ingesteld. Armoede en gebed zijn de peilers van 
deze contemplatieve gemeenschap die sinds de jaren 
1960 een grote openheid vertoont. 
 

• Kwantitatieve gegevens 
Na een moeilijke start groeide de zustergemeenschap 
vanaf circa midden jaren 1840 aan van zes tot gemiddeld 
een dertigtal leden. Sinds 1838 traden er in totaal 123 
zusters bij de Clarissen van Leuven/Kessel-Lo in. 

5.2.3 Plaatsen • Zetels  

- Leuven [gemeente in arrondissement Leuven - BE]: 
Drinkwaterstraat, 15 februari 1838 - maart 1839 

- Leuven [gemeente in arrondissement Leuven - BE]: 
Slachtstraat, 1839 - 1843 

- Leuven [gemeente in arrondissement Leuven - BE]: 
Bogaardenstraat, 1843 - 1969 

- Korbeek-Lo [deelgemeente in gemeente Bierbeek - 
BE]: Predikherenberg, 1969 - 1976 

- Kessel-Lo [deelgemeente in gemeente Leuven - BE], 
1976 - heden  
Sinds de gemeentefusies van 1976 behoort de 
Predikherenberg tot het grondgebeid van de 
deelgemeente Kessel-Lo 

5.2.4 Rechtsvorm  

5.2.5 Functies, beroepen en 
activiteiten 

- agent (weldoener, syndicus): Jan-Baptist David (1801-
1866), 1838 - 1866 

- werkend lid (geestelijk directeur): Egidius Buts (1857-
1924), 7 september 1908 - 30 oktober 1922 

5.2.6 Mandaten/Gezagsbronnen  

5.2.7 Structuur/Genealogie Het Monasterium van de Heilige Jozef in Kessel-Lo staat 
onder leiding van een abdis. Het klooster is volledig 
onafhankelijk, maar maakt wel deel uit van de Federatie 
H.Clara-H.Coleta die sinds 1954 het merendeel van de 
Vlaamse Clarissengemeenschappen overkoepelt.  

5.2.8 Algemene context  

 
5.3 RELATIES 

5.3.1 Namen  
5.3.2 

Relatiecategorie 
5.3.3 Beschrijving  5.3.4 Datering  

Unie van Vrouwelijke Contemplatieven Hiërarchisch neemt deel aan 1967 - heden 

Federatie H.Clara-H.Coleta (1954-heden) Hiërarchisch neemt deel aan Onbekend 

Jan-Baptist David (1801-1866) Associatief 
agent (weldoener, 
syndicus) 

1838 - 1866 
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Egidius Buts (1857-1924) Associatief 
werkend lid (geestelijk 
directeur) 

7 september 1908 - 
30 oktober 1922 

 
 
5.4 BEHEER 

5.4.1 Identificatiecode van  
de geautoriseerde beschrijving 

ODIS/OR 16826 

5.4.2 IdentificatieIdentifcatiecode van 
de instelling 

ODIS 

5.4.3 Regels en/of afspraken ODIS-2006 

5.4.4 Status Revised 

5.4.5 Niveau van detaillering 6 

5.4.6 Datering van aanmaak, revisie 
of verwijdering 

Datum van laatste herziening : 14 april 2006 

5.4.7 Taal en schrift Dutch/ISO-8859-1 

5.4.8 Bronnen Historisch overzicht van de Clarissengemeenschappen in 
Vlaanderen. SOUMILLION, R., COOMAN, T. en VAN 
DER WEYDEN, S. De Clarissen in Vlaanderen. 1253-
2002 (onuitgegeven), 26.   
 
Bronnenoverzicht voor de Clarissengemeenschappen in 
de Nederlanden tijdens het Ancien Regime. Gegevens 
over de Clarissenkloosters van Brugge en Leuven. 
ROGGEN, H.R. De Clarissenorde in de Nederlanden 
(Sint-Truiden, 1995), 138-152, 208-213.   
 
Kloosterlexicon voor de Clarissengemeenschappen in 
Vlaanderen na de Franse Revolutie. Gegevens over de 
Clarissenkloosters van Brugge en Leuven. ROGGEN, 
H.R. De Clarissen-Coletinen in Vlaanderen na de Franse 
Revolutie: kloosterlexicon (Sint-Truiden, 1997), 31-37, 
41-43, 101-103.  
 
Bijlage met errata en aanvullingen bij het kloosterlexicon 
van Roggen met gegevens over de Clarissenkloosters van 
Brugge en Leuven. SOUMILLION, R. De Clarissen-
Coletinen in Vlaanderen na de Franse Revolutie: een 
bijdrage (overdruk uit Franciscana, 1999, nr. 2), 6-7, 25-
26.  
 
Geschiedenis van de Clarissen in Leuven vanaf 1513. 
SOUMILLION, R. Clarissen in Groot Leuven. Kessel-
Lo, 1999. (Uitgegeven in eigen beheer)  
 
Artikels over het Clarissenklooster van Leuven/Kessel-
Lo. AMERIJCKX, A. in: De Band, XIII(1969), 175-176, 
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XIV(1970), 40-42. "125 jaar bestaan van het huidige 
Clarissenklooster te Leuven", in: De Band, XI(1967), 
217-219. "Clarissen in de stad Leuven", in: De Band, 
XIV(1970), 148-152. OLBRECHTS, F. "Klarissen voelen 
zich rijk in hun armoede", in: Zie-magazine, 23 december 
1977, 105-108. JACQUES, M. "Ons werk is tegelijkertijd 
een gebed. De zusters Clarissen van Korbeek-Lo, in: 
Vrouw & Wereld, mei 1980, 20-22.  

5.4.9 Onderhoud Kristien Suenens, FOKAV (Forum Kerkelijke Archieven 
Vlaanderen) 

 
 

6 ORGANISATIES, PERSONEN EN FAMILIES RELATEREN AAN 
ARCHIEFMATERIAAL EN ANDERE BRONNEN 

6.1 Identificatiecodes en titels van verwante bronnen 
6.2. Soort 
verwante 
bronnen  

6.3. Aard van 
de relaties  

6.4 
Datering  

bestand / archief: Archief van de Zusters Clarissen van 
Leuven/Kessel-Lo. 1837-. 21 strekkende meter. (BE / 312806 
/ 1) 

Archief Archiefvormer Onbekend 
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Voorbeeld 6 – beschrijving van een organisatie  
Congregatie van de Zusters Kindsheid Jesu, Gent (België) 
 
5.1. IDENTITEIT 

5.1.1 Soort entiteit Organisatie 

5.1.2 Geautoriseerde naam Congregatie van de Zusters Kindsheid Jesu, Gent 

5.1.3 Parallelle namen  

5.1.4 Namen gestandaardiseerd 
volgens andere regels 

 

5.1.5 Andere namen Blauwe zusters (naam vooral in Limburg in gebruik) 

5.1.6 Identifcatiecodes voor 
organisaties 

 

5.2 BESCHRIJVING 

5.2.1 Bestaandsperiode 1835 - heden 

5.2.2 Geschiedenis • Historische schets  
De Congregatie van de zusters Kindsheid Jesu ontstond 
uit de sociale nood die in Vlaanderen (en zeker rond 
Gent) heerste tijdens en na de Industriële Revolutie van 
de eerste helft van de negentiende eeuw. Een groot deel 
van de bevolking leefde in scherpe armoede. De sociale 
crisis van die tijd bracht mee dat veel pasgeboren 
kinderen te vondeling gelegd werden. De nood werd te 
groot en te zwaar voor de stad Gent. De bestaande 
liefdadigheidsinstellingen riepen om hulp.  
  
- Het ‘klein en arm begin’ van de Congregatie had plaats 
in Gent op 15 oktober 1835 door P.J. Triest die hiermee 
aan zijn vierde stichting toe was (Zusters van Liefde van 
Jezus en Maria in 1803, Broeders van Liefde in 1807, 
Broeders van Sint Jan de Deo in 1825). Vijf jonge 
dochters namen hun intrek in een vochtige en vervallen 
vleugel van het Sint-Janshospitaal op de Kraanlei. 
Moeders in nood kwamen er hun kind(eren) te vondeling 
leggen in de ‘rolle’. Terwijl het aantal vondelingen en 
verlaten kinderen steeds toenam, had de jonge stichting 
met veel moeilijkheden te kampen – ziekten (zoals de 
cholera-epidemieën) en vroegtijdig overlijden van een 
aantal zusters, conflicten met het Bestuur der 
Godshuizen.  
- De opdrachten van de Congregatie breidden zich uit 
van de zorg voor vondelingen en zieken en verlaten 
kinderen naar weeskinderen en verwaarloosde jeugd, 
onderwijs, bejaardenzorg en verpleging. In 1840 vestigt 
de Congregatie haar eerste huis in Limburg (toen nog 
behorende tot het bisdom Luik).   
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- Antwoorden op hedendaagse noden dienden zich rond 
de jaren 1970 aan. De nieuwe noden waren niet alleen – 
zelfs niet hoofdzakelijk – materiële noden. De 
onverwacht snelle evolutie van deze tijd raakte heel onze 
maatschappij op alle vlakken, in al haar geledingen en in 
elke mens. Vaticanum II (1962-1965) had reeds een 
oproep gedaan tot meer apostolisch bewustzijn van de 
leken en van heel het volk van God. De apostolische 
vrouwelijke religieuzen werden vaak uitgenodigd hun 
charisma uit te dragen in allerhande structuren ook buiten 
de eigen instellingen. Heel wat zusters hebben zich 
geëngageerd in nieuwe apostolaatsvormen: adoptiewerk, 
een tehuis voor moeders in probleemsituaties, 
kinderdagverblijven. Zusters waren ook werkzaam in 
bestaande sociale diensten voor mensen in nood: het 
Wit-Gele Kruis, familiehulp, bejaardenzorg, buurtwerk, 
Tele-Onthaal, hulp aan vreemdelingen en 
woonwagenbewoners. Er werd ingegaan op de dringende 
oproep die de UISG (Internationale Unie van Algemene 
Oversten) van de paus ontving: in een wereldwijd 
verband met alle religieuzen werken aan verzoening en 
vrede. Het jaarthema 2004-2005 “Vrouwen in Jezus’ 
spoor, voor een cultuur van verzoening, vrede en 
rechtvaardigheid’ is hierin een bewuste stap. In de laatste 
fase van afbouw (door een snelle veroudering) blijven de 
zusters zoeken hoe ze “Teken van hoop” kunnen blijven 
in de zoekende wereld van vandaag en morgen.  
- De uitbreiding naar Congo in 1926 kwam er als 
antwoord op een pauselijke oproep. Het charisma van de 
congregatie werd hier naar de plaatselijke noden vertaald. 
Gedurende 75 jaar waren er 75 zusters werkzaam in 
verscheiden missieposten van het diocees Inongo. In de 
loop der tijd was er een tendens naar de vorming van een 
inlandse Kerk en in de loop van 1953-1954 traden 
verschillende Congolese meisjes in bij de Congregatie van 
de Zusters Kindsheid Jesu. In 1970 besliste de bisschop 
van Inongo dat deze zusters de kern moesten vormen 
van de diocesane congregatie ‘Soeurs de l’Immaculée 
Conception’. Hij wilde zelf stichter en begeleider van 
‘zijn’ jonge congregatie worden. Aan het begin van de 
eenentwintigste eeuw telde deze congregatie meer dan 
honderd zusters. Tussen de Belgische en de jonge 
Congolese congregatie groeide een partnerschap.  
- In 1957 en 1963 sloten respectievelijk de Congregatie 
van de Zusters van Sint-Vincentius a Paulo van Eeklo en 
Zomergem aan bij de Congregatie van de Zusters 
Kindsheid Jesu. Beide congregaties werden immers in 
hun voortbestaan bedreigd.  
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• Profiel schets  
De Congregatie van de Zusters Kindsheid Jesu vormt 
binnen de Triest-stichtingen een een autonome 
Congregatie van diocesaan recht onder de jurisdictie van 
de residerende bisschop van Gent. Zij hebben een eigen 
Regel door de Stichter P.J. Triest (1760-1836) geschreven 
en door B. De Decker (1803-1874), zijn eerste opvolger, 
aangevuld. Als congregatie van apostolische religieuzen 
hebben zij als peilers: gemeenschapsleven, gebed en 
apostolaat. Sinds Vaticanum II ontplooit zij zich tot een 
dynamische congregatie met sterke uitstraling in de 
bisdommen Gent en Hasselt.   
Het charisma van de Congregatie ligt vervat in het 
overwegen en beleven van Jezus’ kindschap – zoonschap 
van de Vader. Het zilveren kruisje is het 
herkenningsteken dat de zusters dragen. P.J. Triest liet 
het dubbel aspect van het charisma er op graveren: “Laat 
de kleinen tot Mij komen” en “De Heer is klein en uiterst 
beminnelijk”. 
  

• Kwantitatieve gegevens 
Na het moeizame begin groeide de Congregatie vanaf 
circa 1900. Zij telde ongeveer zevenhonderd leden tussen 
1950 en 1960. In juni 2005 zijn er 223 zusters verspreid 
over 23 gemeenschappen. 

5.2.3 Plaatsen • Zetels  

- Gent [gemeente in arrondissement Gent - BE]: 
Kraanlei (Sint-Jan in d'Olie), 1835 - 1869 

- Gent [gemeente in arrondissement Gent - BE]: 
Kortrijksesteenweg (Schreiboom), 1869 - 1872 

- Gent [gemeente in arrondissement Gent - BE]: 
Nederpolder, 1872 - heden 

- Oostakker [deelgemeente in gemeente Gent - BE] 
Verhuis gepland najaar 2006 

5.2.4 Rechtsvorm  

5.2.5 Functies, beroepen en 
activiteiten 

- stichter: Petrus Triest (1760-1836) 

- voorzitter (algemeen overste): Johanna Van 
Uytfanghe (1801-1851), 1836 - 1851 

- voorzitter (algemeen overste): Hieronyma De 
Dobbeleer (1819-1875), 1851 - 1875 

- voorzitter (algemeen overste): Raphaël Baert (1827-
1916), 1875 - 1916 

- voorzitter (algemeen overste): Francine Robeyns 
(1876-1938), 1916 - 1919 

- voorzitter (algemeen overste): Hyacintha Vrijdags 
(1885-1973), 1938 - 1969 

- voorzitter (algemeen overste): Rafaël Cools (1902-
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1975), 1961 - 1969 

- voorzitter (algemeen overste): Marie-Louise De Mey 
(1928-), 1969 - 1993 

- voorzitter (algemeen overste): Jacqueline Eggermont 
(1935-), 1993 

- directeur: Benedictus De Decker (1803-1874) 

- werkend lid: Germaine Deckers (1914-2004), tot 
4 oktober 2004 

- werkend lid: Agnes Baeten (1932-2005) 
Legde haar professie af te Gent op 10 maart 1951. 

- werkend lid: Greta Ceunen (1923-2005) 
Zij sprak haar religieuze geloften uit op 17 mei 1942. 

- werkend lid: Godelieve D'Heer 

- werkend lid: Philomena Wouters (-1935) 
- Uitgever van Congregationele mededelingen. ([1987]-
[1996]) (periodiek) 

- Uitgever van Contactblad Zusters Kindsheid Jesu. 
(1976-[1993]) (periodiek) 

- Uitgever van Kleuren uit de Regenboog. (1975-
[1977]) (periodiek) 

5.2.6 Mandaten/Gezagsbronnen  

5.2.7 Structuur/Genealogie De Congregatie van Zusters Kindsheid Jesu staat onder 
leiding van een algemene overste, bijgestaan door een 
geestelijk directeur, een vierledig algemeen bestuur en een 
verruimde raad, eveneens met vier leden. De Congregatie 
maakt deel uit van de congregaties gesticht door P.J. 
Triest. Sinds Vaticanum II is er samenwerking met de 
Zusters van Liefde van Jezus en Maria en de Broeders 
van Liefde.   
De Congregatie telt 23 gemeenschappen, voornamelijk 
verspreid over de bisdommen Gent en Hasselt. 

5.2.8 Algemene context  

 

5.3 RELATIES 

5.3.1 Namen  
5.3.2 

Relatiecate
gorie  

5.3.3 
Beschrijving 

5.3.4 
Datering  

Opmerking 

Congregatie van de Zusters van de H. Vincentius a 
Paulo, Eeklo (1840-1957) 

Chronologisc
h 

fusie van 1957   

Congregatie van de Zusters van de H. Vincentius a 
Paulo, Zomergem (1814-1963) 

Chronologisc
h 

fusie van 1963   

Unie van Religieuzen van België Hiërarchisch neemt deel aan 
1958 - 
heden 

  

Congregatie van de Broeders van Liefde, Gent 
(1807-) 

Associatief werkt mee met  Onbekend   
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Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en 
Maria, Gent (1803-9999) (1803-) 

Associatief werkt mee met  Onbekend   

Humaniora Kindsheid Jesu, Hasselt Associatief stichter van Onbekend   

Humaniora Virga Jesse, Hasselt Associatief stichter van Onbekend   

Instituut Sint-Vincentius a Paulo, Eeklo Associatief stichter van Onbekend   

Normaalschool Kindsheid Jesu, Hasselt (-1995) Associatief stichter van Onbekend   

Zusters van de Kindsheid Jesu, Hasselt Hiërarchisch 
heeft als 
onderdeel 

Onbekend   

Zusters van de Kindsheid Jesu, Zwijndrecht Hiërarchisch 
heeft als 
onderdeel 

Onbekend   

Petrus Triest (1760-1836) Associatief stichter Onbekend   

Johanna Van Uytfanghe (1801-1851) Hiërarchisch 
voorzitter 
(algemeen 
overste) 

1836 - 1851   

Hieronyma De Dobbeleer (1819-1875) Hiërarchisch 
voorzitter 
(algemeen 
overste) 

1851 - 1875   

Raphaël Baert (1827-1916) Hiërarchisch 
voorzitter 
(algemeen 
overste) 

1875 - 1916   

Francine Robeyns (1876-1938) Hiërarchisch 
voorzitter 
(algemeen 
overste) 

1916 - 1919   

Hyacintha Vrijdags (1885-1973) Hiërarchisch 
voorzitter 
(algemeen 
overste) 

1938 - 1969   

Rafaël Cools (1902-197 5) Hiërarchisch 
voorzitter 
(algemeen 
overste) 

1961 - 1969   

Marie-Louise De Mey (1928-) Hiërarchisch 
voorzitter 
(algemeen 
overste) 

1969 - 1993   

Jacqueline Eggermont (1935-) Hiërarchisch 
voorzitter 
(algemeen 
overste) 

1993   

Benedictus De Decker (1803-1874) Hiërarchisch directeur Onbekend   

Germaine Deckers (1914-2004) Associatief werkend lid 
tot 
4 oktober 2
004 

  

Agnes Baeten (1932-2005) Associatief werkend lid Onbekend 

Legde haar 
professie af te 
Gent op 10 
maart 1951. 

Greta Ceunen (1923-2005) Associatief werkend lid Onbekend 

Zij sprak haar 
religieuze 
geloften uit op 
17 mei 1942. 
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Godelieve D'Heer Associatief werkend lid Onbekend   

Philomena Wouters (-1935) Associatief werkend lid Onbekend   

Congregationele mededelingen. ([1987]-[1996]) 
(periodiek) 

Associatief Uitgever Onbekend   

Contactblad Zusters Kindsheid Jesu. (1976-[1993]) 
(periodiek) 

Associatief Uitgever Onbekend   

Kleuren uit de Regenboog. (1975-[1977]) (periodiek) Associatief Uitgever Onbekend   

 
 
5.4 BEHEER 

5.4.1 Identificatiecode van  
de geautoriseerde beschrijving 

ODIS/OR 16969 

5.4.2 IdentificatieIdentifcatiecode van 
de instelling 

ODIS 

5.4.3 Regels en/of afspraken ODIS-2006 

5.4.4 Status Revised 

5.4.5 Niveau van detaillering 6 

5.4.6 Datering van aanmaak, revisie 
of verwijdering 

Datum van laatste herziening : 17 februari 2006 

5.4.7 Taal en schrift Dutch/ISO-8859-1 

5.4.8 Bronnen Honderd jaar Normaalschool Kindsheid Jesu te Hasselt. 
Hasselt, 1984.  
  
Zusters Kindsheid Jesu. 1835-1985. (onuitgegeven)  
  
Gedenkboek. 150 jaar Zusters Kindsheid Jesu 
Zwijndrecht. 1842-1992. Zwijndrecht, 1992.  
  
Gedenkboek OLV Persoonstraat Hasselt. 1840-1990. 
Hasselt, 1990.  
  
50 Jaar Maria Middelares Ziekenhuis. Lommel, 1942-
1992. (onuitgegeven)  
  
Zusters Kindsheid Jesu Rustoord St.-Eligius – 
Zeveneken. 1869-1969. S.l., 1969.  
  
Instituut O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans Oostakker-
Lourdes. 1886-1986. S.L., 1986.  
  
TYTGAT, M-C, zr. Hemelrijk. 1840-1990. 1990 
(onuitgegeven).  
  
Honderd jaar school Beke. Zomergem, 1987.  
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TYTGAT, M-C. zr. Trezeke van de Muide. 1988 
(onuitgegeven)  
  
Gedenkboek Humaniora Virga Jesse Hasselt. 1935-1985. 
Hasselt, 1985.   

5.4.9 Onderhoud Kristien Suenens, FOKAV (Forum Kerkelijke Archieven 
Vlaanderen) 

 
 

6 ORGANISATIES, PERSONEN EN FAMILIES RELATEREN AAN 
ARCHIEFMATERIAAL EN ANDERE BRONNEN 

6.1 Identificatiecodes en titels van verwante bronnen 
6.2. Soort 
verwante 
bronnen  

6.3. Aard van 
de relaties  

6.4 
Datering  

bestand / archief: Archief van de Congregatie van de Zusters 
Kindsheid Jesu, Gent. 1835-. 27,6 strekkende meter. (BE / 
050017 / 1) 

Archief Archiefvormer Onbekend 
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Voorbeeld 7 – beschrijving van een organisatie  
Cockerill Yards (België) 
 
5.1. IDENTITEIT 
 
5.1.1 Soort entiteit Organisatie 

5.1.2 Geautoriseerde naam Cockerill Yards 

5.1.6 Identifcatiecodes voor 
organisaties 

CY 

5.2 BESCHRIJVING 
 
5.2.1 Bestaansperiode 1824-1982 

5.2.2 Geschiedenis De Engelse industrieel John Cockerill (1789-1840) lag 
aan de basis van een succesverhaal in de Antwerpse 
scheepsbouw met de oprichting in 1824 van de 
scheepswerf John Cockerill. De in Harlington, Lancashire 
geboren Cockerill vestigt zich in het Luikse, waar hij in 
1817, op de gronden van de zomerresidentie van de 
prinsbisschoppen van Luik in Seraing, werkhuizen laat 
bouwen. Daar zal hij zich, naast zijn activiteiten in de 
steenkoolindustrie, volop specialiseren in het bouwen van 
stoomketels en stoommachines. Een nieuwe afzetmarkt 
voor deze producten vindt hij in de scheepsbouw en 
reeds in 1821 bezoekt hij Amsterdam en Rotterdam aan 
boord van een experimentele stoomboot, door Cockerill 
in Seraing gebouwd. In 1824 neemt hij de door Napoleon 
gestichte scheepswerven op de gronden van de 
voormalige Sint-Michielsabdij langs de Schelde te 
Antwerpen in gebruik. Tussen 1824 en 1830 worden hier 
19 stoomschepen gebouwd voor het Koninkrijk der 
Nederlanden en tussen 1830 en 1873, wanneer de werven 
meer stroomopwaarts naar Hoboken worden verplaatst, 
worden er 202 schepen gebouwd, vanaf 1837 ook ijzeren 
schepen. John Cockerill is dan al overleden, maar de 
werven blijven zijn naam behouden. Deze uiterst 
productieve periode (ca. 450 schepen gebouwd tussen 
1873 en 1935) wordt in 1936 afgesloten met de 
ingebruikname van de site van de in faling verkerende 
scheepswerf The Antwerp Engineering Co., net naast de 
bedrijfsterreinen gelegen. De scheepswerf John Cockerill 
wordt omgedoopt tot Cockerill Yards (CY) en zal nog tot 
aan haar opheffing in 1982 schepen blijven bouwen (ca. 
265), naast ook het uitvoeren van steeds meer industriële 
werken (turbines, pijpleidingen,…). 
 

5.2.4 Rechtsvorm Naamloze Vennootschap (NV) 
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5.2.5 Functies, beroepen en 
activiteiten 

Scheepsbouw 
Industriële werken 

5.3 RELATIES 
 
5.3.1 Namen/Identifcatiecodes van  
verwante organisaties, personen of 
families 

John Cockerill (1789-1840) 

5.3.2 Relatiecategorie associatief 

5.3.3 Beschrijving van de relatie Oprichter van het bedrijf 

5.3.4 Datering van de relatie 1824 

 
 
5.4 BEHEER 

5.4.1 Identificatiecode van  
de geautoriseerde beschrijving 

BE-SA 12 

5.4.2 IdentificatieIdentifcatiecode van 
de instelling 

BE-SA 

5.4.3 Regels en/of afspraken Conform ISAAR(CPF) 

5.4.4 Status Definitief 

5.4.5 Niveau van detaillering Deels 

5.4.6 Datering van aanmaak, revisie 
of verwijdering 

2005-05-9 (ISO 8601) 

5.4.7 Taal en schrift Nederlands, Latijns 

5.4.8 Bronnen Cockerill Yards Hoboken, 1873-1973: een sterk verhaal. - 
Hoboken: Cockerill Yards, 1973. - 70 p. 
CUYPERS, M., De scheepswerf en Hoboken, in: Antwerpen, 
(1984), p. 96-100. 
DENUIT, Désiré, John Cockerill. - Bruxelles: Editions de 
Belgique, 1934. - 121 p. 
Discours prononcés à l'occasion du lancement du MS Brueghel au 
chantier naval de la SA Cockerill- Ougrée à Hoboken (Belgique) 
le 8 mai 1963. - Hoboken: de Launoit, 1963. - 16 p. 
GREINER, A., Portefeuille de John Cockerill ou 
description des machines construites dans les 
établissements Cockerill, de Seraing et d'Anvers/sous la 
direction de A. Greiner, ingénieur directeur 
général de la Société Cockerill. - Liège-Paris: Baudry et Cie., 
z.d. 
HARTHAUG, Robert, John Cockerill. - Bruxelles: 
Lebègue, z.d. - 36 p. 
Het van stapel lopen van de SS Caltex-Antwerp, 13 mei 1950, 
John Cockerill-werven, Hoboken-België. -Antwerpen: 
Buschmann, 1950. - 12 p. 
Het van stapel lopen van de SS Caltex-Brussels, 9 november 
1950, John Cockerill-werven, Hoboken. -Antwerpen: 
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Buschmann, 1950. - 12 p. 
Lancement du SS Caltex-Liège, 6 janvier 1951, chantier John 
Cockerill, Hoboken-Belgique. - Anvers:Buschmann, 1951. 
MUELLER, Gust, De stalen man: de geschiedenis van John 
Cockerill. – Antwerpen: Opdebeek, 1955. -32 p. 
SADOINE, E., Portefeuille de John Cockerill, nouvelle série de 
machines de tout genre récemment 
exécutées par la Société Cockerill, dans les établissements de 
Seraing, d'Anvers, de SaintPétersbourg/sous la direction de M. E. 
Sadoine, ingénieur, directeur général de la Société. - Liège: J. 
Baudry, z.d. - 172 p. 
SADOINE, E., Portefeuille de John Cockerill. Machines 
d'épuisement, d'extraction, machines de 
fabriques, locomotives, machines de bateaux à vapeur, machines-
outils, etc. construits dans les établissements Cockerill de Seraing, 
d'Anvers et de St-Péterbourg/sous la direction de E. Sadoine, 
ingénieur, directeur-général de la Société. - Liège: J. Baudry, z.d. 
- 360 p. 
SADOINE, E., Portefeuille de John Cockerill. Nouvelle série. 
Machines de tous genres, locomotives etmatériel de chemin de fer, 
ponts en fer, navires à vapeur, dragueurs, machines-outils, etc. 
récemment exécutés par la Société Cockerill, dans les établissements 
de Seraing, d'Anvers, de St-Petersbourg/sous la 
direction de M. E.Sadoine, ingénieur, directeur général de la société. 
- Liège: J. Baudry, z.d. - 72 p. 
SADOINE, E., Portefeuille de John Cockerill. Nouvelle série. 
Machines de tous genres. Locomotives et 
matériel de chemins de fer. Ponts en fer. Navires à vapeur. 
Dragueurs. Machines-outils, etc. récemment 
exécutés par la Société Cockerill, dans les établissements de Seraing, 
d'Anvers et de Saint- 
Pétersbourg/sous la direction de M. E.Sadoine, ingénieur, directeur 
général de la société. 1re liv.: 1878. - 
Liège: J. Baudry, z.d. - 76 p. 

5.4.9 Onderhoud Mattias Mainil, Stadsarchief Antwerpen 

 
 
6 ORGANISATIES, PERSONEN EN FAMILIES RELATEREN AAN 
ARCHIEFMATERIAAL EN ANDERE BRONNEN  

6.1 Identificatiecodes en titels van 
verwante bronnen 

Plannen van schepen in Nationaal Scheepvaartmuseum 
Antwerpen 
 

6.2 Soort verwante bronnen archiefmateriaal 

6.3 Aard van de relaties onderwerp 

6.4 Datering van verwante bronnen 
en/of relaties 

1879-1934 
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6.1 Identificatiecodes en titels van 
verwante bronnen 

Plannen en afbeeldingen in Scheepvaartmuseum 
Baasrode 
 

6.2 Soort verwante bronnen archiefmateriaal 

6.3 Aard van de relaties onderwerp 

6.4 Datering van verwante bronnen 
en/of relaties 

1913-1958 
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Voorbeeld 8 – beschrijving van een organisatie  
Bevolkingszaken (België) 
 
5.1. IDENTITEIT 
 
5.1.1 Soort entiteit Organisatie 

5.1.2 Geautoriseerde naam Bevolkingszaken 

5.1.5 Andere namen Middenbestuur, Burgerlijke stand,  
5e Bureel  
Bureel van Burgerlijke stand 
Bureau voor de Burgerlijke stand 
5e Directie (Burgerlijke stand) 

5.1.6 Identificatiecodes voor 
organisaties 

BZ (intern sigel) 

5.2 BESCHRIJVING 
 
5.2.1 Bestaansperiode 1795-heden 

5.2.2 Geschiedenis De vroegere benaming (Middenbestuur, Burgerlijke 
stand) werd gewijzigd door 5e Bureel. Deze was 
onderverdeeld in 5e Bureel A (Geboorten, overlijdens, 
enz.) en 5e Bureel B (Huwelijken en echtscheidingen). Op 
24 juli 1908 wordt er een geneeskundige dienst ingericht 
om de geboorten en sterfgevallen vast te stellen. Op 1 juli 
1935 werden deze samengevoegd onder de benaming 5e 
bureel (Burgerlijke stand). Op 13 december 1935 wordt 
het 6e bureel (Bevolking) toegevoegd bij het 5e Bureel. 
Op 6 maart 1936 krijgen de verschillende bureau’s van 
het Centraal bestuur een nieuwe benaming: 5e bureel= 
Bureel van de burgerlijke stand. Op 1 juli 1937 wordt het 
Bureel van kieszaken gevoegd bij het Bureel van de 
burgerlijke stand. Op 10 juni 1949 wordt het wettigen 
van handtekeningen opgedragen aan het Bureel van de 
burgerlijke stand. Op 12 augustus 1949 was er een 
nieuwe naamswijziging: het Bureel van de burgerlijke 
stand werd het Bureau voor de Burgerlijke Stand. Op 1 
april 1951 is er een nieuwe benaming voor de dienst: 5e 
directie (Burgerlijke stand) i.p.v. Bureau voor de 
burgerlijke stand. Op 5 oktober 1953 neemt de 5e directie 
de werkzaamheden i.v.m. de dienstplicht van de 2e 
directie over. In 1979 werd de Geneeskundige Dienst van 
de Burgerlijke Stand afgeschaft. Het tonen van elke 
geborene aan en het vaststellen van elk overlijden door 
de ambtenaar van de Burgerlijke Stand is 
voorbijgestreefd. 

5.2.4 Rechtsvorm Overheidsdienst 

5.2.5 Functies, beroepen en 
activiteiten 

Het houden van bevolkingsregisters wordt in iedere 
gemeente verplicht. Ze worden bijgehouden op grond 
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van aangiften gedaan door de inwoners en van de 
gegevens ingewonnen door de gemeentebesturen. Iedere 
persoon die zijn verblijf vestigt in een gemeente, moet 
zich aanmelden bij het gemeentebestuur om er zijn 
inschrijving in de bevolkingsregisters aan te vragen en 
daartoe de nodige inlichtingen verschaffen. De 
tienjaarlijkse volkstellingen maken het mogelijk de 
aantekeningen in de registers na te zien, aan te vullen en 
eventueel te verbeteren. 
-opstellen van akten van de burgerlijke stand (geboorte, 
betreffende een levenloos vertoond kind, betreffende een 
vondeling, overlijden, ondertrouw, huwelijk, erkenning 
van een kind, nationaliteitskeuze, nationaliteitsverklaring, 
verklaring tot toekenning van de Belgische nationaliteit, 
verklaring tot afstand van de Belgische nationaliteit) 
-in- of overschrijving van buitenlandse akten van de 
burgerlijke stand, akten van de burgerlijke stand 
opgesteld buiten het grondgebied, naturalisatieakten, 
akten inzake verandering van naam en voornaam, 
koninklijke machtigingen tot afstand van de Belgische 
nationaliteit 
-in- of overschrijving van vonnissen en arresten 
betreffende echtscheiding, adoptie (homologatie, 
herroeping en uitspraak), betwisting van vaderschap, 
erkenning van een kind (homologatie en betwisting), 
inwilliging van de verklaring van nationaliteitskeuze, 
verzet tegen de nationaliteitsverklaring, verzet tegen de 
verklaring tot toekenning van de Belgische nationaliteit , 
vervallenverklaring van de hoedanigheid van Belg, 
verbetering van akten van de burgerlijke stand, 
vernietiging van akten van de burgerlijke stand 
-aanbrengen van randmeldingen in de akten van de 
burgerlijke stand. 
- afleveren van uittreksels uit en afschriften van akten van 
de burgerlijke stand 
- verrichten van opzoekingen in de registers van de 
burgerlijke stand 
-behandelen van aanvragen tot aflevering geboorte- en 
huwelijkslijsten 
-afkondigen van huwelijken 
-opmaken van trouwboekjes 
- verlenen van toelating tot begraving en crematie 

5.2.7 Structuur/Genealogie Bevolkingszaken is één van hoofdafdelingen (Directie, 
Bedrijf, …) van de administratie van de stad Antwerpen. 

5.3 RELATIES 
 
5.3.1 Namen/Identifcatiecodes van  
verwante organisaties, personen of 

Stad Antwerpen 
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families 

5.3.2 Relatiecategorie hiërarchisch 

5.3.3 Beschrijving van de relatie afdeling van 

5.3.4 Datering van de relatie 1795-heden 

 
 
5.4 BEHEER 

5.4.1 Identificatiecode van  
de geautoriseerde beschrijving 

BE-SA 4 

5.4.2 IdentificatieIdentifcatiecode van 
de instelling 

BE-SA 

5.4.3 Regels en/of afspraken Conform ISAAR(CPF) 

5.4.4 Status Definitief 

5.4.5 Niveau van detaillering Volledig 

5.4.6 Datering van aanmaak, revisie 
of verwijdering 

2005-04-01 (ISO 8601) 

5.4.7 Taal en schrift Nederlands, Latijns 

5.4.8 Bronnen Antwerpen, 1860-1960, deel II, Antwerpen, 1962 

5.4.9 Onderhoud Mattias Mainil, Stadsarchief Antwerpen 

 
 
6 ORGANISATIES, PERSONEN EN FAMILIES RELATEREN AAN 
ARCHIEFMATERIAAL EN ANDERE BRONNEN  

6.1 Identificatiecodes en titels van 
verwante bronnen 

Modern Archief van de stad Antwerpen 
 

6.2 Soort verwante bronnen archiefmateriaal 

6.3 Aard van de relaties Bevat de archieven van Bevolkingszaken 

6.4 Datering van verwante bronnen 
en/of relaties 

1794-heden 
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Voorbeeld 9 – beschrijving van een persoon  
Martinus Wijnaendts (Nederland) 
  
5.1. IDENTITEIT 

5.1.1 Soort entiteit Persoon 

5.1.2 Geautoriseerde naam Martinus Wijnaendts 

5.1.3 Parallelle namen  

5.1.4 Namen gestandaardiseerd 
volgens andere regels 

 

5.1.5 Andere namen Martinus Wijnaendts heer van Stein en Willens 
Martinus Wijnaendts van Stein 
Martinus Wijnaendts van Steins 
 

5.1.6 Identifcatiecodes voor 
organisaties 

 

5.2 BESCHRIJVING 

5.2.1 Bestaandsperiode 1786-1873 
Gedoopt 1786-09-30 
Overleden  1873-07-25 
 

5.2.2 Geschiedenis Martinus Wijnaendts werd op 30 september 1786 
gedoopt als natuurlijke zoon van de onder-luitenant der 
artillerie Martinus Wijnaendst en Cornelia Pietersom, 
dochter van de stadsbode Gerardus Pietersom.  
Aanvankelijk bracht Martinus het niet verder dan tot 
tuinmansleerling, maar nadat hij lezen en schrijven 
geleerd had, ging hij geregeld de krant voorlezen bij de 
deftige, bejaarde dames Antoinetta Gerarda en 
Antoinetta Elisabeth Falaiseau, wonende aan de Oude 
Vest nabij de Keizersbrug in Breda, welke relatie 
uiteindelijk tot gevolg heeft dat hij na het overlijden van 
beide dames in 1822 en 1823, tot hun enige erfgenaam 
bleek benoemd te zijn.   
 
Hij huwt in 1825 met Jacoba Anna Margaretha van Gils, 
dochter van Adriaan Hendrik van Gils, een voormalig 
schout van Ginneken en Bavel, en Maria Adriana Lauta 
van Aysma. Door dit huwelijk werd hij bezitter van een 
groot complex onroerende goederen onder Oosterhout 
en Dongen. Tussen 1829 en 1939 verhuisde het echtpaar 
naar Maarsseveen (thans Maarssen).  
 
Hij koopt de ambachtsheerlijkheid Stein en Willens 
(datum niet bekend), waaraan hij het recht meent te 
ontlenen de titel Heer van Stein en Willens te voeren. Op 
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27 juli 1860 schenkt hij zijn huis, tuin en erf met 
belendende gebouwen aan de Oude Vest plus een bedrag 
van fl. 5.000,- aan de Nederduits Hervormde Gemeente 
Breda tot grondslag van de Heer Wijnaendts van Steins 
fundatie.   
 
Martinu Wijnaendts overlijdt op 25 juli 1873.  
 
 

5.2.3 Plaatsen Breda (woonhuis Oude Vest) 
Oosterhout 
Dongen 
Maarssen  (woonhuis Huize Vreede Hoop Maarsseveen, 
thans Herengracht 8 te Maarssen) 
 
 

5.2.4 Rechtsvorm Niet van toepassing 

5.2.5 Functies, beroepen en 
activiteiten 

Stichter van de Heer Wijnaendts van Steins fundatie 

5.2.6 Mandaten/Gezagsbronnen Niet van toepassing 

5.2.7 Structuur/Genealogie Martinus Wijnaendts werd op 30 september 1786 
gedoopt als natuurlijke zoon van de onder-luitenant der 
artillerie Martinus Wijnaendst en Cornelia Pietersom, 
dochter van de stadsbode Gerardus Pietersom.  
Hij huwde in 1825 met Jacoba Anna Margaretha van 
Gils, dochter van Adriaan Hendrik van Gils, een 
voormalig schout van Ginneken en Bavel, en Maria 
Adriana Lauta van Aysma.  

5.2.8 Algemene context  

5.3 RELATIES 
 

Eerste relatie 
5.3.1 Namen/Identifcatiecodes van  
verwante organisaties, personen of 
families 

Heer Wijnaendts van Steins fundatie (naam) 
NL-Archiefschool_3 (Identifcatiecode van fiche) 

5.3.2 Relatiecategorie associatief 

5.3.3 Beschrijving van de relatie Oprichter van de fundatie 

5.3.4 Datering van de relatie 1860 

5.3 RELATIES 
 

Tweede relatie 
5.3.1 Namen/Identifcatiecodes van  
verwante organisaties, personen of 
families 

Jacoba Anna Margaretha van Gils 

5.3.2 Relatiecategorie Familie 
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5.3.3 Beschrijving van de relatie echtgenoten 

5.3.4 Datering van de relatie 1825-1873 

5.4 BEHEER 

5.4.1 Identificatiecode van  
de geautoriseerde beschrijving 

NL-Archiefschool_2 

5.4.2 IdentificatieIdentifcatiecode van 
de instelling 

NL-Archiefschool 

5.4.3 Regels en/of afspraken Conform ISAAR(CPF) versie 2 

5.4.4 Status Concept 

5.4.5 Niveau van detaillering Volledig 

5.4.6 Datering van aanmaak, revisie 
of verwijdering 

2006-01-06 

5.4.7 Taal en schrift Nederlands  

5.4.8 Bronnen K.G.L. Laurijssens – Inventaris van het archief van de 
heer Wijnaendts van Steins fundatie (Breda, 1977)  
 

5.4.9 Onderhoud NL-Archiefschool_2; H.A. Hokke; 2006-01-06  

 
 
6 ORGANISATIES, PERSONEN EN FAMILIES RELATEREN AAN 
ARCHIEFMATERIAAL EN ANDERE BRONNEN 
6.1 Identificatiecodes en titels van 
verwante bronnen 

Archief van de Heer Wijnaendt van Steins fundatie, 
papieren betreffende de goederen van Martinus 
Wijnaendts. (titel) 
Inventarisnummers 377 t/m 384 

6.2 Soort verwante bronnen Archiefmateriaal (8 stukken) 

6.3 Aard van de relaties Archiefvormer  

6.4 Datering van verwante bronnen 
en/of relaties 

Ca. 1841-1873 
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Voorbeeld 10 – beschrijving van een persoon  
dr. Koenraad Kuiper (Nederland) 
 
5.1. IDENTITEIT 

5.1.1 Soort entiteit Persoon 

5.1.2 Geautoriseerde naam Koenraad Kuiper 

5.1.3 Parallelle namen  

5.1.4 Namen gestandaardiseerd 
volgens andere regels 

 

5.1.5 Andere namen  

5.1.6 Identifcatiecodes voor 
organisaties 

 

5.2 BESCHRIJVING 

5.2.1 Bestaandsperiode 1888-1971 

5.2.2 Geschiedenis Koenraad Kuiper werd op 27 februari 1888 te Haarlem 
geboren. Hij doorliep het gymnasium te Amsterdam en 
studeerde aldaar plant- en dierkunde. In 1911 werd hij 
assistent in de botanie en van 1911 tot 1914 assistent in 
de vergelijkende physiologie. Inmiddels was hij op 19 
december 1913 in het huwelijk getreden met Cornelia de 
Jongh, geboren in Leeuwarden op 14 januari 1891. In 
1914 promoveerde hij op het proefschrift: “De functie 
van de zwemblaas bij enige onzer zoetwatervissen”. Van 
1913-1915 was hij leraar in de biologie bij het middelbaar 
onderwijs, vervolgens visserij consulent van 1915-1918 
en daarna assistent bij de daarna assistent bij de proeftuin 
erfelijkheidsleer van dr. J.P. Lotsy. In 1921 werd hij 
assistent van dr. J. Büttikofer, directeur van de 
Rotterdamse Diergaarde, om deze in 1924 als directeur 
van die instelling op te volgen. Met een korte 
onderbreking in de oorlogsjaren oefende hij deze functie 
uit tot 1947, in welk jaar hij aftrad omdat hij zich niet met 
het bestuursbeleid kon verenigen. Hij werd weer leraar in 
de biologie bij het middelbaar onderwijs en vestigde zich 
na zijn pensionering te Ermelo, waar hij op 27 juli 1971 
overleed. 

5.2.3 Plaatsen Rotterdam 

5.2.4 Rechtsvorm  

5.2.5 Functies, beroepen en 
activiteiten 

Directeur Diergaarde Blijdorp  

5.2.6 Mandaten/Gezagsbronnen  

5.2.7 Structuur/Genealogie Koenraad Kuiper, geboren in Haarlem op 27 februari 
1888, trouwt op 19 december 1913 met Cornelia de 
Jongh, geboren in Leeuwarden op 14 januari 1891.  
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5.2.8 Algemene context  

5.3 RELATIES 
 

Eerste relatie 
5.3.1 Namen/Identifcatiecodes van  
verwante organisaties, personen of 
families 

Cornelia de Jongh 

5.3.2 Relatiecategorie Familie 

5.3.3 Beschrijving van de relatie Echtgenote 

5.3.4 Datering van de relatie 1891 

5.3 RELATIES 
 

Tweede relatie 
5.3.1 Namen/Identifcatiecodes van  
verwante organisaties, personen of 
families 

Vereeniging Diergaarde Blijdorp 

5.3.2 Relatiecategorie Hiërarchisch  

5.3.3 Beschrijving van de relatie Directeur van de Diergaarde Blijdorp 

5.3.4 Datering van de relatie 1924-1939 

5.3 RELATIES 
 

Derde relatie 
5.3.1 Namen/Identifcatiecodes van  
verwante organisaties, personen of 
families 

Stichting Rotterdamse Diergaarde 

5.3.2 Relatiecategorie Hiërarchisch 
 

5.3.3 Beschrijving van de relatie Directeur van de Diergaarde Blijdorp 

5.3.4 Datering van de relatie 1939-1947. 

5.4 BEHEER 

5.4.1 Identificatiecode van  
de geautoriseerde beschrijving 

NL-Archiefschool_4 

5.4.2 IdentificatieIdentifcatiecode van 
de instelling 

NL-Archiefschool 

5.4.3 Regels en/of afspraken Conform ISAAR(CPF) versie 2 

5.4.4 Status Concept 

5.4.5 Niveau van detaillering Volledig 

5.4.6 Datering van aanmaak, revisie of 
verwijdering 

2006-01-10 

5.4.7 Taal en schrift Nederlands  
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5.4.8 Bronnen J.G.B. Nieuwenhuis – Inventaris van het archief van de 
Vereeniging Rotterdamsche Diergaarde (Rotterdam, 
1964) (auteur, titel) 
 

5.4.9 Onderhoud NL-Archiefschool_3; H.A. Hokke; 2006-01-10  

 
 
6 ORGANISATIES, PERSONEN EN FAMILIES RELATEREN AAN 
ARCHIEFMATERIAAL EN ANDERE BRONNEN 
6.1 Identificatiecodes en titels van 
verwante bronnen 

Archief van dr. K. Kuiper, directeur Diergaarde Blijdorp 
(titel)  
 

6.2 Soort verwante bronnen Archiefmateriaal (archiefniveau), foto’s en 
krantenknipsels  

6.3 Aard van de relaties archiefvormer 

6.4 Datering van verwante bronnen 
en/of relaties 

1884-1958 (datering bronnen) 
1921-1958 (datering relatie) 

 
6 ORGANISATIES, PERSONEN EN FAMILIES RELATEREN AAN 
ARCHIEFMATERIAAL EN ANDERE BRONNEN 
6.1 Identificatiecodes en titels van 
verwante bronnen 

De Rotterdamsche Diergaarde in: Natura (jrg35, nr. 6) 
(titel) 
 

6.2 Soort verwante bronnen Boek 

6.3 Aard van de relaties Auteur 

6.4 Datering van verwante bronnen 
en/of relaties 

1936 (datering bron) 

 
6 ORGANISATIES, PERSONEN EN FAMILIES RELATEREN AAN 
ARCHIEFMATERIAAL EN ANDERE BRONNEN 
6.1 Identificatiecodes en titels van 
verwante bronnen 

Geïllustreerde wandelgids, met een wandelkaart en 
talrijke illustraties (titel) 
 

6.2 Soort verwante bronnen Boek 

6.3 Aard van de relaties Auteur 

6.4 Datering van verwante bronnen 
en/of relaties 

1925 (datering bron) 
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Voorbeeld 11 – beschrijving van een persoon  
Fernand van Ackere. baron, 1951 (België) 
 
5.1. IDENTITEIT 

5.1.1 Soort entiteit Persoon 

5.1.2 Geautoriseerde naam Fernand van Ackere  
baron, 1951 

5.1.3 Parallelle namen  

5.1.4 Namen gestandaardiseerd 
volgens andere regels 

 

5.1.5 Andere namen - familienaam: Van Ackere tot 1938 

- familienaam: van Ackere 
- eerste voornaam: Fernand 

- tweede voornaam: Albert 
- derde voornaam: Léon 

- vierde voornaam: Joseph 
5.1.6 Identifcatiecodes voor 
organisaties 

 

5.2 BESCHRIJVING 

5.2.1 Bestaandsperiode 25 juni 1878 - 16 april 1958 

5.2.2 Geschiedenis • Historische schets  
Van Ackere was het vierde kind van de Kortrijkse 
textielindustrieel Constant Van Ackere (1845-1881). Na 
de dood van zijn vader hertrouwde zijn moeder, Alice 
Haus (1850-1936) met de Gentse industrieel Léon Motte 
(1845-1928). Van Ackere volbracht zijn middelbare 
studies aan het Sint-Amanduscollege te Gent en behaalde 
in 1905 het diploma van industrieel ingenieur. In 1906 
huwde hij Ghislaine Kraft de la Saulx wiens moeder, 
Augusta Buysse, stamde uit de bekende Gentse familie 
van katoenindustriëlen. Zij hadden vier kinderen : Guy, 
Jacques, Monique en Georges. Zijn schoonfamilie stelde 
hem in 1908 aan als directeur en in 1917 als afgevaardigd 
beheerder van de S.A. de Waerschoot, een 
katoenspinnerij, -weverij en –ververij. In dit dorp ten 
noorden van Gent zou Van Ackere zich ook vestigen. 
Zijn zakelijke belangen behartigde hij in kantoren aan de 
Dendermondsesteenweg te Gent. Op latere leeftijd 
bewoonde hij een appartement in de Gentse Lange 
Kruisstraat.  
 
Van Ackere is vooral bekend als voorman van de 
christelijke middenstandsbeweging. Vanaf 1919, toen hij 
de leiding overnam van de Gentse Kring God en 
Vaderland, creëerde Van Ackere in Gent en omstreken 
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een heel netwerk van sociale werken ten behoeve van de 
middenstand, waarvan hij tot ca. 1950 de onbetwiste 
leider was. Vooral de verschillende succesvolle 
dienstverlenende initiatieven die hij nam, maakten van de 
Gentse christelijke middenstandsorganisatie tijdens het 
interbellum de belangrijkste van het hele land. In 1920 
stichtte Van Ackere samen met priester Leo Joos en 
secretaris Camiel Struyvelt in de Gentse Lange 
Kruisstraat een Provinciaal Middenstandssecretariaat 
(PMS) waar zelfstandigen terecht konden voor juridisch 
advies, boekhoudkundige en fiscale consultaties, 
commerciële inlichtingen enz. Na de Tweede 
Wereldoorlog kwam binnen het PMS een volwaardige 
sociale dienst voor werkgevers tot stand, het Sociaal en 
Fiscaal Middenstandssecretariaat (SFM). Een andere 
belangrijke hefboom voor de groei van Gentse 
middenstandsorganisatie was de 
verzekeringsmaatschappij Onderlinge 
Middenstandsverzekering (OMV) die door Van Ackere 
werd opgericht in 1923. Negen jaar later werd ze 
omgedoopt tot Belgische Verzekering voor de 
Middenstand (BVM). Naast de BVM participeerde Van 
Ackere vanaf 1926 ook in de Brusselse 
verzekeringsmaatschappij L'Avenir Famiale waarvan hij 
de beheerraad leidde van 1939 tot 1948. Ook de 
kredietverlening aan de zelfstandigen droeg zijn aandacht 
weg. Van Ackere nam deel aan de oprichting van de 
Gentse Bank van Handel en Nijverheid. In 1923 stichtte 
hij de coöperatieve kredietkas voor middenstanders, 
Burgerskrediet. Die werd in 1928 omgevormd tot een 
naamloze vennootschap, de Algemene 
Middenstandsbank, later Algemene Burgersbank 
(ABK/1931) en Algemeen Beroepskrediet (ABK/1937) 
genoemd. De oprechte sociale bekommernis van Van 
Ackere voor de kleine burgerij blijkt ook uit zijn inzet 
voor het vrij onderwijs. Zijn meest succesrijke initiatief 
op onderwijsvlak was het Gentse Provinciaal Taal- en 
Handelsinstituut uit 1920. Daarnaast nam hij ook 
verschillende initiatieven ter bevordering van het 
leerwezen en patroneerde hij enkele culturele en muzikale 
instellingen. Zo zetelde Van Ackere in de beheerraad van 
de Gentse Minardschouwburg.  
  
Zijn inzet op politiek vlak voor de zelfstandigen kan 
moeilijk overschat worden. Van Ackere was katholiek 
volksvertegenwoordiger voor Gent-Eeklo van 1921 tot 
1936 en zetelde in de Senaat van 1936 tot 1946. Politiek 
gesproken behoorde de Nederlandsonkundige Van 
Ackere tot de conservatieve vleugel van de Katholieke 
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Partij. Zo was hij vanaf 1929 ondervoorzitter van de 
Federatie van Kringen. Als parlementslid ijverde hij o.m. 
voor een aangepast kredietnetwerk voor de middenstand 
en lag zo mee aan de basis van de Hoofdkas voor het 
Klein Beroepskrediet (1929), het Tijdelijk Kredietfonds 
en de Nationale Kas voor Krediet aan de Middenstand 
(1934-1937) en uiteindelijk de Nationale Kas voor 
Beroepskrediet (1946). Een ander belangrijk 
aandachtspunt van Van Ackere was de creatie van een 
efficiënte overlegstructuur voor de erg verdeelde en 
slecht georganiseerde Belgische middenstand. Hij 
verkreeg in 1929 de oprichting van Provinciale Kamers 
van Ambachten en Neringen. Zijn corporatief 
wetsvoorstel "betreffende de beroepsorganisatie van 
ambachten en neringen" (1936) dat aan die organen 
publiekrechtelijke bevoegdheid wilde toekennen en een 
verplicht lidmaatschap voorzag, werd niet goedgekeurd. 
Maar het oefende wel invloed uit op de officiële 
vertegenwoordiging van de zelfstandigen, zoals die in 
1949-1950 werd uitgetekend. De grote invloed die hij 
vanaf de jaren dertig genoot als "chef veneré" van de 
middenstandsbeweging, blijkt ook uit zijn engagement in 
de Hoge Raad van de Middenstand. Die zat hij voor van 
1936 tot aan zijn overlijden. Daarnaast was hij tussen 
1936 en 1948 ook voorzitter van het Internationaal 
Instituut van de Middenstand (IIM). Omwille van zijn 
algemene verdiensten werd Van Ackere in 1951 de titel 
van baron toegekend 
 

• Profiel schets  
Van Ackere was een Gents, Franstalig textielindustrieel, 
sociaal voorman en politicus, behorend tot de 
conservatieve fractie van de katholieke partij. Hij 
ontpopte zich tot één van de leidende figuren van de 
christelijke middenstandsbeweging tijdens het 
interbellum. 

5.2.3 Plaatsen • Woon- en verblijfplaatsen  
- Waarschoot [gemeente in arrondissement Gent - 
BE]: Villa Rose Bud, tot 1958 

- Gent [gemeente in arrondissement Gent - BE]: Lange 
Kruisstraat 

5.2.4 Rechtsvorm  

5.2.5 Functies, beroepen en 
activiteiten 

• Provinciaal Handels- en Taalinstituut, Gent (1920-)  
o stichter, 1920 

• God en Vaderland, Gent (1892-heden)  
o voorzitter, 1920 - 1958 

• Unizo-arrondissement Gent (1921-[1939]; 1977-
heden)  
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o voorzitter, 1921 - 1939 
• Christelijke Landsbond van de Belgische 
Middenstand (1919-1941)  

o bestuurslid, 1922 - 1927 
• Unizo Oost-Vlaanderen (1919 ; 1930-heden)  

o voorzitter, 1930 - 1946 
• Internationaal Instituut van de Middenstand / 
Institut International des Classes Moyennes / 
Internationaler Verband zur Studium der 
Verhaeltnisse des Mittelstandes (1903-)  

o voorzitter, 9 september 1935 - 
27 november 1948 

• Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en 
Middelgrote Ondernemingen / Conseil Supérieur des 
Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises 
(1902-heden)  

o voorzitter, 1936 - 1958 
• Christelijk Middenstandsverbond van België / 
Fédération Chrétienne des Classes Moyennes de 
Belgique (1935-1948)  

o voorzitter, 1945 - 1948 
• Nationale Confederatie van de Middenstand (1947-
[1954])  

o voorzitter 
• Onderlinge Middenstandsverzekering (1923-1982)  

o stichter 
• lid van Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1921 - 
1936 

• lid van Senaat (1831-), 1936 - 1946 
5.2.6 Mandaten/Gezagsbronnen  

5.2.7 Structuur/Genealogie  

5.2.8 Algemene context  

 
5.3 RELATIES 

5.3.1 Namen  
5.3.2 

Relatiecategorie  
5.3.3 

Beschrijving  
5.3.4 Datering  

Alice Haus (1850-1936) Familie zoon Onbekend 

Constant Van Ackere (1845-1881) Familie zoon Onbekend 

Léon Motte (1845-1928) Familie stiefzoon 1881 

Ghislaine Kraft de la Saulx Familie echtgenoot 1906 

Georges van Ackere Familie vader Onbekend 

Guy van Ackere Familie vader Onbekend 

Jacques van Ackere Familie vader Onbekend 

Monique van Ackere Familie vader Onbekend 

Provinciaal Handels- en Taalinstituut, Gent (1920-) Associatief stichter 1920 

God en Vaderland, Gent (1892-heden) Hiërarchisch voorzitter 1920 - 1958 
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Unizo-arrondissement Gent (1921-[1939]; 1977-
heden) 

Hiërarchisch voorzitter 1921 - 1939 

Christelijke Landsbond van de Belgische 
Middenstand (1919-1941) 

Hiërarchisch bestuurslid 1922 - 1927 

Unizo Oost-Vlaanderen (1919 ; 1930-heden) Hiërarchisch voorzitter 1930 - 1946 

Internationaal Instituut van de Middenstand / 
Institut International des Classes Moyennes / 
Internationaler Verband zur Studium der 
Verhaeltnisse des Mittelstandes (1903-) 

Hiërarchisch voorzitter 
9 september 1935 - 
27 november 1948 

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en 
Middelgrote Ondernemingen / Conseil Supérieur 
des Indépendants et des Petites et Moyennes 
Entreprises (1902-heden) 

Hiërarchisch voorzitter 1936 - 1958 

Christelijk Middenstandsverbond van België / 
Fédération Chrétienne des Classes Moyennes de 
Belgique (1935-1948) 

Hiërarchisch voorzitter 1945 - 1948 

Nationale Confederatie van de Middenstand (1947-
[1954]) 

Hiërarchisch voorzitter Onbekend 

Onderlinge Middenstandsverzekering (1923-1982) Associatief stichter Onbekend 

 
 
5.4 BEHEER 

5.4.1 Identificatiecode van  
de geautoriseerde beschrijving 

ODIS/PS 10009 

5.4.2 IdentificatieIdentifcatiecode van 
de instelling 

ODIS 

5.4.3 Regels en/of afspraken ODIS-2006 

5.4.4 Status Herzien 

5.4.5 Niveau van detaillering 6 

5.4.6 Datering van aanmaak, revisie 
of verwijdering 

Datum van laatste herziening : 13 april 2006 

5.4.7 Taal en schrift Dutch/ISO-8859-1 

5.4.8 Bronnen Heyrman, Peter. “Van Ackere, Fernand” in: G. Kurgan, 
S. Jaumain en V. Montens (ed.), Dictionnaire des patrons 
en Belgique. Brussel, 1996, 593.  
  
Heyrman, Peter. Voor eigen winkel. Honderd jaar 
middenstand en middenstandsbeweging in de provincie 
Oost-Vlaanderen. Bijdragen van het Museum van de 
Vlaamse Sociale Strijd VII. Gent, Provinciebestuur van 
Oost-Vlaanderen, 1991.  
  
Heyrman, Peter. Middenstandsbeweging en beleid in 
België (1918-1940). Tussen vrijheid en regulering. 
KADOC-Studies XXII. Leuven, 1998. 
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5.4.9 Onderhoud  

 
 

6 ORGANISATIES, PERSONEN EN FAMILIES RELATEREN AAN 
ARCHIEFMATERIAAL EN ANDERE BRONNEN 

6.1 Identificatiecodes en titels van verwante bronnen 
6.2. Soort 
verwante 
bronnen  

6.3. Aard van 
de relaties  

6.4 
Datering  

bestand / archief: Archief van Fernand van Ackere. 1930-
1958. 6 strekkende meter. (BE / 942855 / 651) 

Archief Archiefvormer Onbekend 

bestand / archief: Archief van Unizo-provincie Oost-
Vlaanderen. 1917-1999. 2,5 strekkende meter. (BE / 942855 / 
845) 

Archief Informatie in Onbekend 
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Voorbeeld 12 – beschrijving van een persoon  
Lode Craeybeckx (België) 
 
5.1. IDENTITEIT 
 
5.1.1 Soort entiteit Persoon 

5.1.2 Geautoriseerde naam Lode Craeybeckx 

5.2 BESCHRIJVING 
 
5.2.1 Bestaansperiode 1897-1976 

5.2.2 Geschiedenis Lode Craeybeckx werd geboren te Antwerpen en was de 
zoon van Herman Theodoor (1867-1950) en Marie-
Françoise Sommers (1867-1935) In 1903 verhuisde de 
familie naar Ekeren, waar zijn vader politiecommissaris 
werd. Aan het Koninklijk Atheneum in Antwerpen 
volgde Lode Craeybeckx de Grieks-Latijnse richting. 
Veroordeeld voor activisme, bracht hij meer dan twee 
jaar door in de gevangenis. In januari 1921 stond hij weer 
op vrije voeten. Craeybeckx sloot zich in 1922 aan bij de 
B.W.P., waar 
Camiel Huysmans zich over hem ontfermde. Drie jaar 
later werd hij redacteur van de Volksgazet. Ondanks zijn 
toenemend engagement binnen de socialistische partij, 
vond hij nog tijd om op 22 november 1928 de titel van 
doctor in de rechten te behalen. Zijn carrière als advocaat 
was kort (van 1932 tot 1945) maar krachtig. Hij werd in 
1947 Burgemeester van Antwerpen en bleef dit tot aan 
zijn dood in 1976. 

5.2.4 Rechtsvorm  

5.2.5 Functies, beroepen en 
activiteiten 

Lid van Belgische Werklieden Partij (BWP) sinds 1922 
Advocaat aan de Balie (1932-1945) 
Redacteur Volksgazet (1925) 
Volksvertegenwoordiger (1932) 
Burgemeester van Deurne (1933) 
Minister van Koloniën (1946) 
Burgemeester van Antwerpen (1947-1976) 

5.2.7 Structuur/Genealogie Zoon van Herman Theodoor (1867-1930) en Marie-
Francçoise Sommers (1867-1935) 

5.3 RELATIES 
 

eerste relatie 

5.3.1 Namen/Identifcatiecodes van  
verwante organisaties, personen of 
families 

Mathilde Schroyens 

5.3.2 Relatiecategorie hiërarchisch 

5.3.3 Beschrijving van de relatie Zij werkte in zijn kabinet bij de BWP en was schepen 
tijdens het burgemeesterschap van Craeybeckx. 
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tijdens het burgemeesterschap van Craeybeckx. 

5.3.4 Datering van de relatie  

tweede relatie 

5.3.1 Namen/Identifcatiecodes van  
verwante organisaties, personen of 
families 

Frans Detiège 

5.3.2 Relatiecategorie hiërarchisch 

5.3.3 Beschrijving van de relatie Hij was schepen tijdens het burgemeesterschap van 
Craeybeckx 

5.3.4 Datering van de relatie  

 
 
5.4 BEHEER 

5.4.1 Identificatiecode van  
de geautoriseerde beschrijving 

BE-SA 6 

5.4.2 IdentificatieIdentifcatiecode van 
de instelling 

BE-SA 

5.4.3 Regels en/of afspraken Conform ISAAR(CPF) 

5.4.4 Status Definitief 

5.4.5 Niveau van detaillering Deels 

5.4.6 Datering van aanmaak, revisie 
of verwijdering 

2005-04-08 (ISO 8601) 

5.4.7 Taal en schrift Nederlands, Latijns 

5.4.8 Bronnen Garré, G., Lode Craeybeckx (1897-1976), Brussel, 1986. 
Geet, W. van, Lode Craeybeckx:het Vlaamse geweten van de 
BSP, Bornem, 1989. 
Geldolf, W., Camille Huysmans en Lode Craeybeckx (1922-
1968): 
het verhaal van een politieke relatie in goede en in kwade dagen, 
Antwerpen, 1999. 
Geldolf, W., Rouwrede burgemeester Lode Craeybeckx, 
Antwerpen, 1976. 
Hancké, L., De Antwerpse burgemeesters van 1831 tot 2000. 
Van Le Grelle tot Detiège, Antwerpen, Rotterdam, 2000. 
Lode Craeybeckx (1897-1976): tentoonstelling van 22 november 
t.e.m. 31december 1977, Antwerpen, 1997. 
Schmook, G., In memoriam Lode Craeybeckx, Gent, 1977. 

5.4.9 Onderhoud Mattias Mainil, Stadsarchief Antwerpen 
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Voorbeeld 13 – beschrijving van een familie  
Familie Fagel (Nederland) 
 
5.1. IDENTITEIT 

5.1.1 Soort entiteit Familie 

5.1.2 Geautoriseerde naam Fagel 

5.1.3 Parallelle namen  

5.1.4 Namen gestandaardiseerd 
volgens andere regels 

 

5.1.5 Andere namen  

5.1.6 Identifcatiecodes voor 
organisaties 

 

5.2 BESCHRIJVING 

5.2.1 Bestaandsperiode Ca 1540-1928 

5.2.2 Geschiedenis De familie Fagel is afkomstig uit de zuidelijke 
Nederlanden. Reeds in de 14e eeuw wordt melding 
gemaakt van de familie (Fagel, Faghel, Faghele). De 
stamvader van de Noord-Nederlandse tak is Francois 
Fagel (geboren ca 1540). Hij vluchtte in 1585 uit 
Antwerpen naar het noorden. 
 
De familie heeft zich gedurende de 16e, 17e en 18e eeuw 
ontwikkeld tot een aanzienlijk regentengeslacht, hetgeen 
onder andere blijkt uit de ambten die verschillende leden 
bekleedden en huwelijken die ze sloten met andere 
voorname regentengeslachten. Vooral als griffier van de 
Staten-Generaal hebben verschillende generaties Fagel 
naam gemaakt. 
In de 16e en 17de eeuw breidde de familie zich zeer uit; in 
d 18de eeuw tekent zich reeds een ‘verval’ af; tal van leden 
bleven ongehuwd. Gedurende de tweede helft van de 18de 
eew en de gehele 19e  eeuw hangt het voortbestaan af van 
slechts één mannelijke telg 
De familie behoorde tot de vertrouwelingen van de 
Oranjes. Ze werd werheven in de adelstand bij KB 16-9-
1813 nr 67 
Stierf in 1928 in mannelijke lijn uit met de dood van 
Jacob John, baron Fagel 

5.2.3 Plaatsen -s-Gravenhage 
Ellecom (Gelderland) vanaf 2e helft 19e eeuw 

5.2.4 Rechtsvorm  

5.2.5 Functies, beroepen en 
activiteiten 

Gedurende de Republiek 
Vijf griffiers van de Staten-Generaal 
Twee commiezen of adjunct-griffiers van de S-G 
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Raadpensionaris van Holland 
Pensionaris van Haarlem 
Drie leden van de rechterlijke macht 
Vrouwelijke hoffunctionaris 
Een gezant 
Vier officieren 
Twee burgermeesters 
Een vendumeester in Kaap de Goede Hoop 
 
Gedurende het Koninkrijk 
een minister van staat 
Drie gexanten 
Een hoofdambtenaar 
Drie mannelijke en vier vrouwelijke hoffunctionarissen. 

5.2.6 Mandaten/Gezagsbronnen  

5.2.7 Structuur/Genealogie Stamreeks 
I Francois (ca 1540-1587) 
II Francois ‘de oudste’ (1585-1644) 
III Hendrik, ‘de oudste’ (1617-1690) 
IV Francois de Oude (1659-1746); Cornelis Gerrit (1663-
1746) 
V Hendrik de Oude (1706-1780), zoon van Cornelis 
Gerrit 
VI Francois de Jonge (1740-1773) 
Baronnen Fagel: 
VII Jacob (1766-1838) 
VIII Francois Hendrik Robert René (1828-1890) 
IX Jacob John (1859-1928) 
 

5.2.8 Algemene context De geschiedenis van de Nederlandse tak van de familie 
Fagel is onlosmakelijk verbonden met die van de 
Republiek der 7 Verenigde provincies. In het bijzonder 
ontleende de familie haar belang aan het bestuurlijk 
apparaat: Staten van Holland en Staten-Generaal. 

5.3 RELATIES 
 

Eerste relatie 
5.3.1 Namen/Identifcatiecodes van  
verwante organisaties, personen of 
families 

Rosa 

5.3.2 Relatiecategorie Familie 

5.3.3 Beschrijving van de relatie (a) Francois Fagel de Oudste trouwde met Maria Rosa 
(b) Hendrik Fagel de Oudste trouwde met Margareta 
Rosa 

5.3.4 Datering van de relatie (a) 1613-1622 
(b) 1648-1690 

5.3 RELATIES 
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Tweede relatie 
5.3.1 Namen/Identifcatiecodes van  
verwante organisaties, personen of 
families 

Staten-Generaal der Republiek der Zeven Vereenigde 
Provinciën 

5.3.2 Relatiecategorie associatief 

5.3.3 Beschrijving van de relatie Verschillende leden van de familie Fagel vervulden 
ambtelijke functies bij de griffie van de Staten-Generaal 

5.3.4 Datering van de relatie 1680-1795 

5.3 RELATIES 
 

Derde relatie 
5.3.1 Namen/Identifcatiecodes van  
verwante organisaties, personen of 
families 

Hoge Raad van Holland 

5.3.2 Relatiecategorie Associatief 

5.3.3 Beschrijving van de relatie Francois Fagel de Oudste was raadsheer bij de Hoge 
Raad 

5.3.4 Datering van de relatie 1617-1644 

5.4 BEHEER 

5.4.1 Identificatiecode van  
de geautoriseerde beschrijving 

NL_Archiefschool_10 

5.4.2 IdentificatieIdentifcatiecode van 
de instelling 

NL_Archiefschool 

5.4.3 Regels en/of afspraken Conform ISAAR(CPF) versie 2 

5.4.4 Status Concept 

5.4.5 Niveau van detaillering Volledig 

5.4.6 Datering van aanmaak, revisie 
of verwijdering 

2006-04-17 

5.4.7 Taal en schrift Nederlands 

5.4.8 Bronnen N.M.Japikse, Het Archief van de Familie Fagel. ’s-
Gravenhage: Ministerie van OKW, 1964. 

5.4.9 Onderhoud NL_Archiefschool_10 P.J.Horsman 2006-04-17 
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6 ORGANISATIES, PERSONEN EN FAMILIES RELATEREN AAN 
ARCHIEFMATERIAAL EN ANDERE BRONNEN 
6.1 Identificatiecodes en titels van 
verwante bronnen 

Archief van de Familie Fagel 

6.2 Soort verwante bronnen Archief 

6.3 Aard van de relaties Archiefvormers 

6.4 Datering van verwante bronnen 
en/of relaties 

1629-1928 

 
6 ORGANISATIES, PERSONEN EN FAMILIES RELATEREN AAN 
ARCHIEFMATERIAAL EN ANDERE BRONNEN 
6.1 Identificatiecodes en titels van 
verwante bronnen 

Archief van de Staten-Generaal 

6.2 Soort verwante bronnen Archief 

6.3 Aard van de relaties Ambtelijk archiefvormer 

6.4 Datering van verwante bronnen 
en/of relaties 

1680-1795 

 
6 ORGANISATIES, PERSONEN EN FAMILIES RELATEREN AAN 
ARCHIEFMATERIAAL EN ANDERE BRONNEN 
6.1 Identificatiecodes en titels van 
verwante bronnen 

Th. Van Riemsdijk, De Griffie van Hare Hoog Mogenden. ’s-
Gravenhage, 1885. 

6.2 Soort verwante bronnen Boek 

6.3 Aard van de relaties Onderwerp 

6.4 Datering van verwante bronnen 
en/of relaties 

1885 (jaar publicatie) 

 
 
 


